
Regulamin uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 75-lecia  

Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady organizacji 

i uczestnictwa w obchodach Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Zarzeczu, które odbędą się w dniu 22 października 2022 r. 

2. Organizatorem obchodów Jubileuszu jest Komitet Organizacyjny 75-lecia Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Organizator – Komitet Organizacyjny Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Zarzeczu; 

2) Obchody – jednodniowa uroczystość 75-lecia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 

w Zarzeczu w dniu 22 października 2022 roku, która obejmuje uroczystości 

Jubileuszowe i bal absolwentów; 

3) Uczestnik – Absolwent, Emeryt, Nauczyciel, Pracownik administracyjny Zespołu Szkół 

im. Wincentego Witosa w Zarzeczu – osoba biorąca udział w obchodach, 

zarejestrowana poprzez formularz zgłoszeniowy. 

4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w obchodach. 

5. Uczestnicy obchodów zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i do jego 

akceptacji. 

§ 2. 

Zgłoszenie udziału i płatności 

1. Zgodnie z Regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne 

ze zgłoszeniem udziału w obchodach. Oznacza również akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem 

a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności 

za uczestnictwo w obchodach, w przypadku wybrania płatnej opcji udziału w obchodach. 

2. Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w obchodach poprzez wypełnienie: 

1) formularza elektronicznego dostępnego w zakładce Jubileusz Szkoły pod adresem: 

www.zszarzecze.com  



2) formularza papierowego dostępnego w sekretariacie szkoły. 

3. Uczestnik może brać udział w uroczystościach jubileuszowych w szkole, kościele oraz balu 

absolwentów. 

4. Organizator pobiera opłaty za: 

A. pakiet wysyłkowy (kalendarz jubileuszowy, płyta ze zdjęciami) – 50 zł 

B. udział w uroczystościach szkolnych (pakiet jubileuszowy, akademia, obiad) – 80 zł 

C. udział w uroczystościach szkolnych i Balu Absolwentów – 230 zł 

D. udział w Balu Absolwentów – 150 zł 

(bal odbędzie się przy minimum 80 osobach chętnych pod warunkiem braku ograniczeń) 

5. Organizator pobiera opłaty z góry do dnia 15 września roku. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wprowadzeniem przez 

uczestnika błędnych danych do formularza zgłoszeniowego. 

7. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół 

Rolniczych, ul. Księdza Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze  

1. Nr rachunku bankowego:  

Bank Spółdzielczy w Przeworsku 75 9106 0008 2002 0015 9056 0001 

2. Tytuł przelewu: „wpłata własna: Jubileusz, Wariant A, B, C lub D, imię nazwisko”. 

8. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu. 

9. Udział w obchodach zostanie potwierdzony po prawidłowej rejestracji uczestnika oraz 

opłaceniu kosztów udziału. 

§ 3. 

Rezygnacja z udziału 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w obchodach możliwa jest tylko w formie pisemnej wysłanej 

na adres e-mailowy Organizatora zszarzecze@onet.pl lub dostarczona do sekretariatu 

szkoły. 

2. W wyżej wymienionych przypadkach wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu 

kosztów Organizacyjnych na rachunek wskazany w rezygnacji. 

§ 4. 

Program obchodów Jubileuszu 

1. Program obchodów obejmuje: 

11.00 – Msza święta w Kościele parafialnym pw. Św. Archanioła w Zarzeczu; 

Korowód z kościoła do budynku szkoły  

12.00 – 13.30 – Uroczysta Akademia w szkole: 

• odsłonięcie pamiątkowej tablicy  



• powitanie przez Dyrekcję szkoły; 

• przypomnienie historii szkoły; 

• wspomnienia Absolwentów; 

• wystąpienia zaproszonych Gości (życzenia, gratulacje); 

• część artystyczna (z udziałem Absolwentów). 

13.30 – 14.30 – obiad 

14.30 – 15.30– zwiedzanie szkoły, spotkania klasowe 

19.00 – Bal Absolwentów 

W przypadku ograniczenia epidemiologicznego obchody Jubileuszu zostaną ograniczone 

do skromnej Akademii upamiętniającej Jubileusz. 

Organizator zastrzega sobie w związku z sytuacją, prawo do ograniczenia liczby Uczestników 

Jubileuszu (decydować będzie kolejność zgłoszeń). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu obchodów. 

§ 5. 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 

dalej RODO, informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Zarzeczu 

2) e-mail: zszarzecze@onet.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji obchodów Jubileuszu 

75-lecia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Zespołu Szkół im. 

Wincentego Witosa w Zarzeczu zajmujący się organizacją obchodów; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowań i rozliczenia 

Jubileuszu do dnia 1 listopada 2022r.; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 



7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8) posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9) posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO); 

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa 

w obchodach Jubileuszu 75-lecia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu; 

11) podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22. RODO). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz filmowania obchodów, w tym 

jego Uczestników. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie przez Organizatora wymienionych materiałów do przygotowania 

sprawozdań z obchodów, umieszczania ich w Internecie oraz promowania obchodów 

i szkoły. 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji obchodów można uzyskać: 

1) na stronie internetowej szkoły: www.zszarzecze.com, w zakładce Jubileusz Szkoły; 

2) pisząc na adres e-mail: zsjubileusz75@gmail.com  

3) pod numerem telefonu: 166401582 

4) w sekretariacie szkoły. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie obchodów 

i Regulaminie oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych 

informacji. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2022 r. 


