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DEKLARACJA DO UDZIAŁU W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO 
NA RZECZ EKOLOGII NOCY / OCHRONY CIEMNEGO NIEBA 

w ramach projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce” 

 

 

Zgłaszam niniejszym swoją kandydaturę do rady dialogu społecznego na rzecz ekologii nocy / 

ochrony ciemnego nieba na terenie Sopotni Wielkiej, deklarując jednocześnie iż: 

 zamieszkuję w Sopotni Wielkiej / na terenie gminy Jeleśnia od ____________ roku, 

 mam skończone 16 lat i korzystam w pełni z praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do 

czynności prawnych, 

 interesuje się, bądź chcę się zainteresować problematyką zanieczyszczenia sztucznym światłem (ang. 

"light pollution") oraz wyrażam chęć czynnego ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem na 

przykładzie własnego gospodarstwa, 

 zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej jednym posiedzeniu rady dialogu społecznego, 

 w ramach ww. projektu będę dążyć do osiągania kompromisów i porozumień, uczestnictwa w debacie 

publicznej z poszanowaniem zasad otwartości i tolerancji poglądów, unikania sytuacji 

konfliktotwórczych itp. 

 zgłaszam dyspozycyjność do spotkań w godzinach popołudniowo-wieczornych (po uzgodnieniu), 

 wyrażam zgodę na udział w ewaluacji projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”.  

 

 

Moją osobę mogę scharakteryzować następująco: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 
(np. zawód, doświadczenie w pracy w zespole, umiejętności, zainteresowania, istotne cechy osobowości, inne uwagi przydatne w dialogu społecznym). 

 

Posiadam specjalne potrzeby zdrowotne/osobiste (w związku z udziałem w radzie dialogu społecznego): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 



 
 
Moją obecną wiedzę na temat zagadnienia „light pollution” i/lub o uchwale krajobrazu nocnego mogę 

scharakteryzować następująco: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 
 
Inne uwagi, propozycje itp.: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Kontakt telefoniczny do mnie: ___________________ e-mail:______________________________________   

 

 
 
___________________________________           ________________________________ 
Data              Podpis osoby zgłaszającej deklarację 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
przez Stowarzyszenie POLARIS - OPP (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zostałem/am poinformowany/-a o 

dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Projekt pn. „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”, realizowany jest w ramach umowy partnerskiej dot. wniosku nr 
K1d/0390 zawartej w dn. 07.10.2021r. pomiędzy Stowarzyszeniem POLARIS – OPP , a Gminą Jeleśnia.  Podmiot odpowiedzialny: 

Stowarzyszenie POLARIS – OPP, e-mail: polaris@op.pl tel. 33 863 46 93. 

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.  

 

 

 


