Regulamin
Zjazdu Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach

I.

Organizator

1.

II.

Organizatorem Zjazdu jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Zjazd Absolwentów – organizacja, opłaty

1. Zasady organizacji Zjazdu Absolwentów zawarte są w niniejszym Regulaminie
umieszczonym na stronie internetowej pod adresem: www.zsproszowice.edu.pl
(zakładka JUBILEUSZ LO).
2. Zjazd Absolwentów odbędzie się 24 października 2015 r. w siedzibie Zespołu Szkół
im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107.
3. Uczestnikiem Zjazdu może być absolwent Liceum Ogólnokształcącego
w Proszowicach, który uiścił opłatę za uczestnictwo w spotkaniu.
4. Wymogi określone w pkt. 3 nie dotyczą gości honorowych Zjazdu, zaproszonych
przez Organizatora.
5. Uczestnik Zjazdu biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym
regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
6. Liczba osób uczestniczących w Zjeździe jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa
będą przyjmowane do dnia 15 października.
7. Opłatę za uczestnictwo w Zjeździe należy wnieść w kasie w szkole lub na rachunek
bankowy: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w
Proszowicach - 03 8597 0001 0010 0006 3281 0005 (w tytule przelewu prosimy
wpisać: ZJAZD - imię, nazwisko, nazwisko panieńskie - jeśli dotyczy - oraz rok
ukończenia szkoły) do dnia 15 października 2015 r.

III.

Przebieg Zjazdu Absolwentów
1. Zjazd przebiega według określonego programu.
2. Organizator zastrzega możliwość fotografowania oraz filmowania Zjazdu
Absolwentów, w tym jego Uczestników. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do późniejszego ich
wykorzystania w celu przygotowania edycji wideo Zjazdu Absolwentów, do
umieszczania ich w internecie oraz do promowania Zjazdu Absolwentów w każdy
inny wybrany przez Organizatora sposób.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione
przez Uczestnika na terenie wszelkich obiektów, na których odbywa się Zjazd.

IV.

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym
osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko,
adres, rok ukończenia szkoły) będą przetwarzane przez Organizatora w celach
marketingowych, przeprowadzenia Zjazdu Absolwentów oraz w celach komunikacji
pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Zjeździe
Absolwentów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Zjazdu Absolwentów.

V.

Zmiany regulaminu

1. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na stronie internetowej
www.zsproszowice.edu.pl (zakładka JUBILEUSZ LO).

