
REGULAMIN  
VI ZJAZDU ABSOLWENTÓW  

ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
 W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

I.  ORGANIZATOR 

Zjazd Absolwentów organizuje Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-
Koźlu, mieszczący się przy ul. Bohaterów Westerplatte, zwany dalej Organizatorem. 

Zjazd odbędzie się w dniu 26 września 2020 roku. 

II. UCZESTNICY 

Zjazd absolwentów organizowany jest dla osób, które ukończyły Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w 
Kędzierzynie-Koźlu  do  rocznika ukończenia 2010 r. 

Uczestnikami mogą być obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły. 

III.  PROGRAM ZJAZDU 

Część oficjalna zjazdu odbędzie się w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, przystań  
SZKWAŁ oraz na Rynku w Koźlu. Bal Absolwentów odbędzie się w Ludowym Klubie Jeździeckim LEWADA 
–ZAKRZÓW  ul Parkowa 23, 47-263 Zakrzów. 

Harmonogram zjazdu znajduje się na stronie http://www.zegluga.edu.pl/  zakładka zjazd absolwentów 

IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA: 

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez pobranie, czytelne wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz 
zgody na rozpowszechnienie wizerunku  znajdujących się na stronie szkoły  oraz przesłanie pocztą tradycyjną  
na adres szkoły z dopiskiem „ZJAZD ABSOLWENTÓW” lub na e-maila zegluga6zjazd@zegluga.edu.pl  
następnie proszę  dokonać wpłaty na konto 83 1240 1659 1111 0010 9428 2712 (konto Komitetu 
Organizacyjnego VI Zjazdu Absolwentów) - w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika, typ szkoły 

 oraz rok ukończenia  w terminie do 31 maja 2020 r.  

V. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZJAZD ABSOLWENTÓW: 

1. Opłaty za Zjazd Absolwentów obejmują: 

-  część oficjalną - 100 zł 

-  PAKIET: część oficjalną i bal absolwenta - 250 zł 

-  PAKIET: część oficjalną, bal absolwenta + osoby towarzyszącej - 400 zł 

- opłata dla osoby towarzyszącej pracownika szkoły   -    135 zł 

2. Organizator pobiera opłaty z góry. Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu 
     na rachunek bankowy 

4. Wpłaty należy dokonać do 31 maja 2020 r. 

5. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników, uczestnika, 
       który nie dokonał płatności mimo wysłanej deklaracji uczestnictwa lub zrobił 
       to po terminie. 



 

 

VI. REZYGNACJA: 

1. Rezygnacja ze Zjazdu Absolwentów możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej na adres 
  Organizatora: 

- na 30 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu Absolwentów zostanie zwrócone 100% 
     wpłaconej kwoty, 

-  w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu 
    Absolwentów opłata nie zostanie zwrócona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnych odstępstw w przypadku 
        uzasadnionej rezygnacji w Zjeździe Absolwentów, 

 

VII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W oparciu o art.13 ust.1 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych zwane także RODO) pragniemy poinformować Panią/ Pana, że: 
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w deklaracji uczestnictwa na potrzeby organizacji 
Zjazdu jest Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie – Koźlu, określanym 
dalej ZSŻŚ. 
2/ ZSŻŚ powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty 
elektronicznej, adres e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl 
               Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
organizacji Zjazdu oraz utrwalenia niniejszego wydarzenia poprzez filmowanie i zdjęcia fotograficzne, jako 
element dokumentacyjny i promujący dla ZSŻŚ. Powyższe dane przetwarzane będą w oparciu o wyrażoną przez 
Panią/Pana dobrowolną zgodę na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organ prowadzący i nadzorujący działalność szkoły, Starostwo 
Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu oraz podmioty, których dostęp możliwy jest w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa 
               ZSŻŚ informuje, że Zjazd i jego organizacja znajduje się w zainteresowaniu lokalnych mediów prasy, 
co może skutkować udostępnieniem materiałów zarejestrowanych w trakcie wydarzenia. Materiały mogą być 
publikowane na stronie internetowej szkoły: www.zegluga.edu.pl i na stronie Facebooka szkoły  
https://www.facebook.com/zszeglugi.srodladowej/ 
               Deklarujący zapewnia ZSŻŚ o znajomości regulaminu i zasad korzystania z portalu Facebook 
w oparciu o wyrażoną przez Panią / Pana zgodę. 
Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z prawem.  
                  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Zjeździe. 
Ze względu na dokumentacyjny charakter przetwarzania danych będą one przechowywane przez  ZSŻŚ                 
do momentu cofnięcia zgody. ZSŻŚ nie planuje przekazywania danych do państwa trzeciego i organizacji 
międzynarodowych. 
 

 


