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LATO W MIEŚCIE 2020 

Formularz zgłoszeniowy Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej 

Projekt: „W krótkich spodenkach po Warszawie - kontynuacja” 

Regulamin naboru Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych do projektu:  

1. Zajęcia kierowane są do dzieci warszawskich szkół podstawowych klas I-VIII. 
2. Zajęcia są bezpłatne zarówno dla odbiorców jak i Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych.  
3. Warsztaty odbywają się w terminach pracy Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych.   
4. Zakres tematyczny warsztatów prezentuje załączona tabela. 
5. Czas trwania jednego wydarzenia: od 1 do 2h. 
6. Pojedyncza Wakacyjna Placówka Edukacyjna może zgłosić chęć udziału w maksymalnie dwóch 

warsztatach. 
7. Wybrany warsztat może być przeprowadzony w danej Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej wyłącznie 1 raz. 
8. Liczebność pojedynczej grupy uczestników nie może przekraczać 20 os.  
9. Realizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji wskazanych przez Wakacyjną Placówkę Edukacyjną 

terminów realizacji wybranych warsztatów, przy uwzględnieniu zakresu czasowego wykonawców                     
i Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej. 

10. W wyjątkowych sytuacjach Realizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego tematycznie, 
aniżeli wskazany przez Wakacyjną Placówkę Edukacyjną, warsztatu - spośród załączonej listy. 

11. Limitowana liczba warsztatów. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
12. Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej na adres: 

fundacja@fundacja-hereditas.pl oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią niniejszego Regulaminu,           
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i prawie ich poprawiania oraz w pełni je akceptuję. 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach projektu:  „W krótkich spodenkach po Warszawie – kontynuacja” 
 

Informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w Formularzu 
Zgłoszeniowym jest Fundacja HEREDITAS z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 24; 00-545 Warszawa, numer 
KRS 0000270087; tel.: 22 891 01 62; e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl. 

2. Celem zbierania danych jest udział w procesie rekrutacji Wakacyjnych Placówek Oświatowych, zainteresowanych 
wzbogaceniem swojej oferty Programu: „Lato w mieście 2020” o dodatkowe warsztaty edukacyjne.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,                    
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, określonego w punkcie 2. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy 
udział Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w warsztatach.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 
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Zgłaszana Wakacyjna Placówka Edukacyjna 

Nazwa     
Imię i nazwisko osoby Zgłaszającej       

Adres      

Dzielnica      
Kontakt  do osoby 

Zgłaszającej 

Nr telefonu       

W jakim terminie Wakacyjna Placówka Edukacyjna 
uczestniczy w programie Lato w Mieście 2020 

 [od - do]  
          Adres e-mail       

Varsavianistyczne wyprawy po Warszawie  

Temat 
warsztatów  

Krótki opis warsztatów  Miejsce spotkania  
Odbiorcy   

[klasy] 

Wybieram warsztat 
(wstaw znak "X" przy 

wybranych warsztatach)  

Data i godzina 
warsztatu 

(zaproponuj 
datę i godzinę 

rozpoczęcia 
warsztatu) 

Szacowana 
liczba 

odbiorcó  
[os.] 

Stara i Nowa Praga 
– historie 

nieoczywiste 

Na prawy brzeg Wisły nie każdy jeszcze dotarł. 
Zatem latem jest ku temu okazja. Poszukamy 

śladów wielokulturowości dzielnicy, jej historii i 
ważnych miejsc dla lokalnej społeczności. 

przed Cerkwią św. 
Marii Magdaleny  

 (al. Solidarności 52) 
IV-VIII         

       

        

możliwe terminy: 
a) 06-29.07;  
b )3-05.08; 
c) 11-28.08 

Warszawa, której 
już nie ma – jak 

wojna 
zmieniła miasto 

Przed wojną wokół Ogrodu Saskiego 
zlokalizowanych było wiele reprezentacyjnych 

obiektów, które zniszczyła wojna. To tutaj 
tętniło życie przedwojennej stolicy. Czy zostały 

jeszcze jakieś ślady i gdzie to stało? 

przed Grobem 
Nieznanego  
Żołnierza w 
Warszawie  

(plac marsz. Józefa 
Piłsudskiego) 

IV-VIII         

        

        możliwe terminy: 
a) 06-29.07;  
b )3-05.08; 
c) 11-28.08 
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Spacer z alegorią 
czyli 

osiemnastowieczne 
emotikony 

Spacer po Ogrodzie Saskim i Krakowskim 
Przedmieściu. Są tam jeszcze ślady tej dawnej, 

królewskiej Warszawy. W Ogrodzie rzeźby 
barokowe, na Krakowskim Przedmieściu 

pięknie zdobione fasady budynków. Spacer ma 
pomóc w odczytywaniu ich znaczenia, a może i 

tajemnic. Typowa gra na skojarzenia.    

przed Kolumną 
Zygmunta III Wazy w 

Warszawie  
(pl. Zamkowy)  

 I -IV         

       

       
możliwe terminy: 

a) 06-29.07;  
b )3-05.08; 
c) 11-28.08 

Ślady historii – 
poszukiwania 

Na przestrzeni wieków miasto się rozrastało, 
zmieniała się jego rola, żyło w nim wiele 

wybitnych postaci. Podczas spaceru uczniowie 
będą poszukiwać miejsc upamiętnień, 

obiektów (np. pomniki) i ich nazywanie. Spacer 
pozwoli poznać historię miasta, i tę wielką, i tę 
nieoczywistą, zawartą na przykład w nazwach 

ulic. Trasa Pl. Piłsudskiego, Krakowskie 
Przedmieście, Plac Zamkowy. 

przed Kolumną 
Zygmunta III Wazy w 

Warszawie  
(pl. Zamkowy)  

IV – VIII                  

       

       możliwe terminy: 
a) 06-29.07;  
b )3-05.08; 
c) 11-28.08 

Śladami pradawnej 
puszczy 

warszawskiej 
Starówki 

Dawno temu teren Warszawy porastała gęsta 
puszcza zamieszkana przez dzikie zwierzęta. 
Obecnie na staromiejskich ulicach mieszkają 

głównie wróble i gołębie. Jednakże spacerując 
po Starym i Nowym Mieście możemy natknąć 

się na niedźwiedzia, lisa, dzika, jelenia czy 
łabędzia. Towarzyszyć nam będą stworzenia ze 
staromiejskich legend – Syrena, jednorożc czy 
Bazyliszek. Kamieniczki i uliczki są ozdobione 

licznymi wizerunkami dzikich (i nie tylko) 
zwierząt. Gdzie, po co i kto je tam umieścił? I 

czy potrafią dzieci je narysować? 

przed Kolumną 
Zygmunta III Wazy w 

Warszawie  
(pl. Zamkowy)  

I - III        

       

       
możliwe terminy: 

a) 06-29.07;  
b )3-05.08; 
c) 11-28.08 
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Poznaj dzikich 
mieszkańców 

Łazienek 
Królewskich 

W sercu wielkiej Warszawy znajduje się zielony 
azyl, często odwiedzany przez warszawiaków i 

turystów. Łazienki Królewskie, to miejsce, gdzie 
obok pięknej architektury, można nacieszyć 

oczy dziką przyrodą. Szczególny układ 
krajobrazowy, drzewa, krzewy, stawy i kanały 

sprawiają, że park ten stał się miejscem 
zamieszkiwanym przez licznych przedstawicieli 
polskiej fauny. Poznajmy zatem mieszkańców 
Łazienek - kaczki, łyski, sikory, gołębie, wrony, 
wiewiórki, kuny i jeże to tylko kilka przykładów 

zwierząt, a jest ich znacznie więcej. Jak 
wyglądają, gdzie mieszkają, jak się odżywiają i 

zachowują? Te i inne sekrety ujawnimy 
spacerując po alejkach parku. 

przed Pomnikiem 
Fryderyka Chopina w 

Warszawie 
(Łazienki Królewskie;  

Al. Ujazdowskie) 

I – III         

        

       

możliwe terminy: 
a) 06-29.07;  
b )3-05.08; 
c) 11-28.08 

Warsztaty geologiczno-przyrodnicze 

Tajemnice Skarpy 
Warszawskiej  

Podczas warsztatu młodzi warszawiacy 
dowiedzą się m.in. jak człowiek zmienił 

ukształtowanie skarpy warszawskiej w czasie 
rozwoju osadnictwa, jakie niesie to zagrożenia 
dla człowieka i ekosystemu. Warsztaty mają na 
celu uświadomienie młodym ludziom wpływu 

człowieka na środowisko i potrzeby 
racjonalnego korzystania z zasobów 

przyrodniczych. 

przed Kolumną 
Zygmunta III Wazy w 

Warszawie  
(pl. Zamkowy)  

I-III        

       

       
możliwe terminy: 
a) 6, 8, 9, 13.07 

b) 15, 17, 20, 22.07 
c) 24-28, 30,31.07 

d) 01-28.08 
 

Do czego służy 
piasek? 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.: Skąd się bierze 
się piasek?; Do czego służy? Jak wygląda jego 

eksploatacja? 

Plaża Poniatówka  
(przy  zejściu do 

promu)  
I-III        

       

      

możliwe terminy: 
a) 6, 8, 9, 13.07 

b) 15, 17, 20, 22.07 
c) 24-28, 30,31.07 

d) 01-28.08 
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Jak powstają 
Starorzecza? 

Prowadzący zapozna uczestników m.in.: z 
procesem powstawania starorzeczy; śladami 

dawnej odnogi rzecznej; procesem 
odwadniania terenu oraz przekształcania 

środowiska przez człowieka 

Do wyboru , w 
zależności od  

preferencji WPE:  
1. Rondo 

Waszyngtona - park 
Skaryszewski i 

Jeziorko 
Kamionkowskie  
2. Plac Wilsona z 

przejściem na Kępę 
Potocką  

3. przystanek Jeziorko 
Czerniakowskie  

IV-VIII         

        

       
możliwe terminy: 
a) 6, 8, 9, 13.07 

b) 15, 17, 20, 22.07 
c) 24-28, 30,31.07 

d) 01-28.08 

Jak woda kształtuje 
krajobraz? 

Uczestnicy poznają m.in. różne formy erozyjne 
(jary, wąwozy) na skarpie oraz rolę wody w 

kształtowaniu form morfologicznych. 

przystanek 
komunikacji miejskiej  

"Plac Na Rozdrożu 
02" 

IV-VIII         

        

       
możliwe terminy: 
a) 6, 8, 9, 13.07 

b) 15, 17, 20, 22.07 
c) 24-28, 30,31.07 

d) 01-28.08 
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