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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

 

§ 1 

Organizator 

 

1. Organizatorem warsztatów zawodowych dla 8-klasistów jest Zespół Szkół Zawodowych nr 5 

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 15-741 Białystok. 

 

§ 2 

Cele 

1. Głównym celem warsztatów jest umożliwienie uczniom klas ósmych  szkół podstawowych, 

zainteresowanym kształceniem zawodowym w branży budowlanej lub fryzjerskiej 

w Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkole I stopnia Nr 5,  sprawdzenia swoich predyspozycji 

do danego zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. 

2. Ponadto w trakcie warsztatów uczestnicy będą mieć możliwość poznania:  

 specyfiki zawodu, którego wybór rozważają; 

 warunków kształcenia zapewnianych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 5; 

 kadry pedagogicznej, kształcącej w poszczególnych zawodach; 

 współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami. 

 

 

§ 3 

Rekrutacja 

1. Informacja o rekrutacji dostępna jest na stronie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku oraz na portalu społecznościowych szkoły 

(facebook, instagram).  

2. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie: 01 marca – 21 kwietnia 2023 r. 

3. W warsztatach mogą brać udział uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. 

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.zsz5.pl i w sekretariacie Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 5 ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok. 

5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres 

e-mail szkoły: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl lub złożenia bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 5 ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok. 

6. Na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych utworzona zostanie lista uczestników. 

Uczniowie zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji i wezwani 

do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej.  

7. Zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w momencie dostarczenia oryginału formularza 

zgłoszeniowego, podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku 
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oraz zaakceptowanego regulaminu do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 ul. Antoniuk Fabryczny 40, 

15-741 Białystok. 

8. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało skreśleniem kandydata/ki 

z listy zgłoszeniowej.  

 

§ 4 

Kwalifikacja uczestników do projektu 

 

1. O zakwalifikowaniu na zajęcia będą decydować następujące kryteria:  

 kolejność zgłoszeń;  

 złożenie poprawnego i kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

oraz pozostałych dokumentów potwierdzających udział w zajęciach;   

 liczba uczestników.  

2. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne udziału w warsztatach podpisane powinny być przez rodzica 

osoby niepełnoletniej lub jej opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny podpisując 

ww. dokumenty wyraża zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach.  

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:  

 wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby 

warsztatów,  

 bezpłatnego udziału w zajęciach.  

2.  Osoby uczestniczące w warsztatach zobowiązują się do:  

 zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu; 

 regularnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć, zgodnie z zaplanowanym 

harmonogramem; 

 potwierdzania uczestnictwa we zajęciach w wybranym zawodzie poprzez złożenie 

podpisu na liście obecności lub innych dokumentach,  

 bieżącego informowania organizatora warsztatów o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w warsztatach, w tym poinformowania o rezygnacji 

z uczestnictwa w formie pisemnej.  

 

§ 6 

Warunki rezygnacji z udziału w warsztatach 

 

1. Rezygnacja z udziału w warsztatach możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach 

i następuje poprzez złożenie oświadczenia przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika w formie 

pisemnej. 
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2.   Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w warsztatach w przypadku, gdy:  

 rezygnacja zgłoszona zostanie do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszych 

zajęciach; 

 rezygnacja z uczestnictwa w trakcie udziału w jakichkolwiek zajęciach została zgłoszona  

w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność 

rezygnacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy w przypadku 

nieusprawiedliwionych nieobecności, naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad 

współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego 

uczestnika lub osoby prowadzącej zajęcia, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych ucznia i opiekuna 

w materiałach dotyczących warsztatów – w tym na stronach internetowych Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 5 oraz w środkach masowego przekazu.  

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu wraz z załącznikami należy do Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 5. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 . 

 

§ 8 

Obowiązek informacyjny 

 

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 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40 

15-741 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół. Może Pan/Pani skontaktować 

się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 

85 653 24 55.  

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez ZSZ nr 5 danych osobowych 

może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 600 887 8513. 

3. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w warsztatach 

organizowanych w zakresie działalności edukacyjnej oraz promocji Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 5 w Białymstoku. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do sprawnej realizacji tych zadań.  

4. Podanie lub przekazanie Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani 

prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. 
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Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie 

skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu/zadaniu, którego dotyczy zgoda.  

5. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może 

Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie 

do Administratora Danych.  

6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą 

być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, 

instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/ 

organizacyjnego.  

7. Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania 

 lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce 

instrukcją archiwalną.  

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia  

i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które 

zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych 

osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.  

 

 

 

 

 

 

 


