
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 

ul Gimnazjalna 2, 62-610 Sompolno 

tel./fax. (63) 271 40 23  

zspsompolno@poczta.internetdsl.pl 

Regulamin 

VI Zjazdu Absolwentów  

Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie  

oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie 

 

§ 1 

Organizator 

Zjazd Absolwentów organizuje Komitet VI Zjazdu Absolwentów Liceum 

Ogólnokształcącego w Sompolnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Sompolnie, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

§ 2 

Zjazd Absolwentów  

Zasady organizacji Zjazdu Absolwentów zawarte są w niniejszym  

Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej szkoły pod adresem: 

www.zspsompolno.pl 

 

§ 3 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenia udziału w VI Zjeździe mogą dokonać Absolwenci z roczników 

1945- 2010 

2. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się wypełniając formularz, który 

należy pobrać ze strony internetowej: www.zspsompolno.pl 

3. Formularz należy przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na 

adres e-mail:  zspsompolno@poczta.internetdsl.pl do 20 marca  2020 r. 
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4. Inne formy zgłoszeń możliwe są tylko po uprzednim porozumieniu z 

Organizatorem 

 

§ 4 

Zmiany terminu Zjazdu Absolwentów 

Organizator zachowuje prawo odwołania uroczystości na 21 dni przed terminem 

Zjazdu Absolwentów. Zjazd Absolwentów może być odwołany za pomocą 

poczty elektronicznej i informacji na stronie: www.zspsompolno.pl 

Jeżeli Zjazd Absolwentów zostanie odwołany, Uczestnik otrzyma pełny zwrot 

wniesionej opłaty za Zjazd. W takim przypadku Organizator nie ponosi 

jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności. 

 

§ 5 

Opłaty i warunki płatności za Zjazd Absolwentów 

1. Aktualne opłaty za Zjazd Absolwentów umieszczone są na stronie 

internetowej szkoły: www.zspsompolno.pl i wynoszą:  

A. uroczystości szkolne – 75, 00 zł 

B. Bal Absolwentów – 130,00 zł 

2. Organizator pobiera opłaty z góry. Wpłaty należy dokonać na rachunek 

bankowy o numerze: 10 1870 1045 2078 1065 0422 0001, w tytule 

wpłaty prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz „za udział w VI 

Zjeździe Absolwentów”. Kwotę należy wpłacić do 20 marca 2020 r. 

3. Opłaty za Zjazd Absolwentów w przypadku zgłoszenia się na 

uroczystości szkolne obejmują: uczestnictwo w Zjeździe Absolwentów, 

materiały dla Uczestnika, catering. 

4. Opłaty za Zjazd Absolwentów w przypadku zgłoszenia się na Bal 

Absolwentów obejmują uczestnictwo w balu. 

5. W szczególnych przypadkach dopuszcza się dokonanie wpłaty za Zjazd 

Absolwentów na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem Zjazdu, 

wówczas dowód wpłaty należy okazać przy rejestracji w dniu Zjazdu. 

6. Uczestnik Zjazdu może brać udział w uroczystości szkolnej, w 

uroczystości szkolnej i Balu Absolwentów lub tylko w Balu 

Absolwentów. 
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§ 6 

Rezygnacja 

Rezygnacja ze Zjazdu Absolwentów możliwa jest tylko w formie pisemnej 

wysłanej na adres organizatora na 21 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu 

Absolwentów. W wyżej wymienionym przypadku wpłata zostanie  zwrócona  w  

wysokości 90% wpłaconej kwoty ( po potrąceniu kosztów organizacyjnych) 

 

 

§ 7 

Przebieg Zjazdu Absolwentów 

Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania VI Zjazdu 

Absolwentów, w tym jego Uczestników. Uczestnik Akceptując Regulamin 

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wymienionych 

materiałów do przygotowania edycji wideo Zjazdu Absolwentów, do 

umieszczania ich w Internecie oraz promowania Zjazdu Absolwentów. 

 

 

 § 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych z 

późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 dane osobowe podane 

przez uczestnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, 

będą przetwarzane przez Organizatora w celach organizacji i 

przeprowadzenia Zjazdu Absolwentów oraz w celu komunikacji 

pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 

2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Zjeździe Absolwentów 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia Zjazdu. Uczestnicy w każdym 

momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy 

wyrażają zgodę według następującej formuły: „ Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie 

związanym z organizacją i przeprowadzeniem Zjazdu Absolwentów 

zgodnie  z Ustawą z dn. 10 maja2018 r. O ochronie danych osobowych z 

późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 



3. Jednocześnie oświadczam,  że jestem świadomy faktu, że przekazanie 

danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do 

ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich 

wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania” 

4. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i 

Technicznych w Sompolnie reprezentowany przez Dyrektora Pana Jacka 

Żerkowskiego 

 

§ 9 

Dane kontaktowe 

Dane do kontaktu: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 

ul Gimnazjalna 2, 

62-610 Sompolno 

tel./fax. (63) 271 40 23 (sekretariat 

e- mail: zspsompolno@poczta.internetdsl.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu są umieszczone na stronie 

internetowej szkoły: www.zspsompolno.pl 

 

§ 10 

Zmiany Regulaminu 

Dopuszcza się dokonanie zmian w niniejszym regulaminie, które zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.zspsompolno.pl 

 

 

Sompolno, 17 lutego 2020 r.  

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów 
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