IV Gminne Targi Edukacyjne –
Łyse 2019

20 marca 2019 r.
w godzinach 10:00 – 12:00
Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Łysych
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!
Adresat:
• szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe,
• nauczyciele, rodzice, uczniowie, osoby zainteresowane ofertą edukacyjną,
• instytucje działające na rzecz oświaty i kariery zawodowej.
Cel:
• Pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia i drogi zawodowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia szkół należy przesyłać do dnia 01.03.2019 r. na adres:
beti2212@gmail.com
(na formularzu zgłoszeniowym – załącznik)
Kontakt:
Beata Pisiak – tel. 668 692 003

Regulamin Uczestnictwa:
1) Uczestnictwo w targach jest BEZPŁATNE.
2) Zgłoszenia Wystawców do dnia 01 marca 2019r. (formularz zgłoszeniowy poniżej).
3) O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decyduje Organizator.
4) Ilość stoisk na sali gimnastycznej ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
5) Stoiska będą przygotowane przez Organizatora (2 ławki i 4 krzesełka).
6) Wystawcy na wyznaczonych stoiskach prezentują wyłącznie swoja ofertę edukacyjną.
7) Informację wraz z zapowiedzią prezentacji należy przesłać do 01 marca 2019 r.
na adres beti2212@gmail.com
8) Organizator nie zapewnia dla Wystawców żadnego dodatkowego wyposażenia
(przedłużaczy, drabin, kabli itp.).
9) Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia obsługi stoiska od godziny 09:30
10) Demontaż ekspozycji następuje w dniu targów po ich zakończeniu.
11) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na stoiskach
oraz za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie
albo wyłącznie z winy poszkodowanego.
Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania ustaleń organizatora targów oraz
wszystkich przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Łysych i Publicznym Gimnazjum w Łysych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
IV TARGI EDUKACYJNE – 20 marca 2019 r.
(proszę wypełnić i przesłać skanem na adres: beti2212@gmail.com)
DANE WYSTAWCY
1 Pełna nazwa placówki:

2 Adres placówki:

4 Osoba do kontaktu:

5 Tel./fax:
6 E-mail:
7 Inne informacje i zapytania do
organizatora.

Akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Uczestnictwa
Klauzula informacyjna
dla klientów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
z siedzibą w Łysych, ul. Szkolna 1, kod pocztowy: 07-437, NIP: 758-235-77-02, REGON: 000564719.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie
zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

………………...

……………………..

………………

data/miejscowość

podpis osoby upoważnionej

pieczęć placówki

