ORGANIZATORZY:

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

•

Gmina Dukla

Każdy uczestnik zlotu otrzymuje:

•

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 w Dukli,

•

obsługę przewodnicką na trasie

•

zestaw ogniskowy

•

plakietkę okolicznościową

CEL ZLOTU:
•

poznanie walorów krajoznawczych Beskidu Niskiego m. in.
z wybudowanej w 2018 r. wieży widokowej na Cergowej

•

popularyzowanie turystyki kwalifikowanej i aktywnego
wypoczynku

•

integracja absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
•

przestrzeganie „Karty Turysty”

•

przestrzeganie regulaminu zlotu

•

godne reprezentowanie swoich szkół

TRASA ZLOTU:

UCZESTNICY POWINNI POSIADAĆ:

Dukla – Złota Studzienka - Cergowa 716 m n.p.m. – ZS2 Dukla

RAMOWY PROGRAM ZLOTU:
21 marca 2019 r.
845– zbiórka uczestników na Rynku w Dukli
900 – 12 00 - wędrówka po trasie zlotu Dukla – Cergowa – Dukla
(w trakcie wędrówki odbędą się konkursy wiedzy)

•

jedną listę uczestników

•

zgodę rodziców (opiekunów) na udział w zlocie

•

ważną legitymację szkolną

•

suchy prowiant

•

ubezpieczenie

•

apteczkę

1200 – 1400 - grill, podsumowanie zlotu, rozdanie nagród

KONKURSY ZLOTU:
•

konkurs krajoznawczo- turystyczny - dotyczy obszaru Beskidu
Niskiego

•

konkurs wiedzy o Św. Janie z Dukli

•

konkurs wiedzy o Liceum Ogólnokształcącym w Dukli – dotyczy
informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły

ZLOT ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ

W przypadku złych warunków atmosferycznych Organizator
zastrzega sobie prawo skrócenia trasy do Złotej Studzienki

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
•

Zlot przeznaczony jest dla uczniów klas kończących szkołę
podstawową lub gimnazjum

•

W Zlocie uczestniczą grupy uczniów, w których na 10 uczniów
przypada 1 opiekun.

•

Szkoły zapewniają uczniom opiekę i transport

•

Zlot obejmuje wędrówkę po trasie i udział we wspólnej
integracji przy grillu obok budynku ZS nr 2 w Dukli

•

Zgłoszenia pisemne należy przesłać na załączonych kartach
na adres organizatora do dnia 15.03.2019 r.

Gmina Dukla
Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Jana z Dukli

Zespół Szkół nr 2 w Dukli
ul. Armii Krajowej 1,
38-450 Dukla
tel: (0-13) 433-00-08,
email: liceum@dukla.pl
lub Małgorzata Kusiak 517 726 897, email: margolcia72@wp.pl
•

Szkoły zakwalifikowane do udziału w
potwierdzenia od organizatora do 19 marca br.

Zlocie uzyskają

Do zobaczenia na zlocie!!

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

Dyrektor ZS 2 w Dukli

Jan Drajewicz

Czwartek, 21 marca 2019 r.

Oświadczenie
(pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału. w Zlocie Absolwentów Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w dniu 21 marca 2019 r. (przesłać do 15.03.2019 r.)
I.
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Data
urodzenia

Nr
legitymacji
szkolnej

zgoda rodziców
(opiekun przekazuje
organizatorowi)
tak/nie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i nazwisko opiekuna zespołu: .......................................................
Telefon kontaktowy opiekuna

….….............................................

Podpis opiekuna

………….......................................

…………………………..
pieczęć i podpis dyrektora

Podpisanie niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego
Uczestnika przez Zespół Szkół nr 2 w Dukli, przy ul. Armii Krajowej 1,
zwany dalej również "ADO".
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Armii Krajowej 1, 38-450 Dukla, b) telefonicznie: (13) 43 30 008
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem email iod@zs2.dukla.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe /dane osobowe małoletniego
Uczestnika/ w celu przeprowadzenia Zlotu Absolwentów
Odbiorcy danych osobowych.
Państwa dane osobowe /dane osobowe małoletniego Uczestnika nie będą
przekazywane innym podmiotom
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do końca roku szkolnego
2018/2019.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych dane osobowe małoletniego Uczestnika
oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych dane osobowe
małoletniego Uczestnika;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Uczestnicy Zlotu lub prawni opiekunowie małoletnich Uczestników wyrażają
zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu, na potrzeby
konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.
3. Dla potrzeb Zlotu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach organizatora Zlotu oraz
portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp.) oraz zamieszczenie
w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem,
że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej
dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

L.p.

Podpis Uczestnika/prawnego opiekuna
małoletniego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Podpis opiekuna nauczyciela
11.

