
Uroczystości Jubileuszowe

Dawno, 
dawno temu

w Górniku...

Nasi Sponsorzy

ZGODA NA PRZETWARZANIE  

DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w karcie zgłosze-
nia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgło-
szenia na Bal Absolwentów z okazji 60-lecia „Górnika”, 
przez Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarno-
brzegu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie 
klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta 
w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości 
e-mail na adres szkoły z adresu, którego zgoda dotyczy.

_____________________________________________________
Miejscowość, data, czytelny podpis Tarnobrzeg, 28 września 2019 r.



Program zjazdu absolwentów

9:00 - 11:30 - rejestracja
10:00 - msza święta w kościele p.w. Świętej Barbary 
w Tarnobrzegu
- po zakończeniu mszy świętej uroczyste przejście 
do szkoły
- wykonanie pamiątkowego zdjęcia  
11:30 - uroczysta akademia z okazji 60-lecia „Górnika”
Po akademii spotkania rocznikowe i klasowe ZS
(wyjście na cmentarz, złożenie kwiatów i  zapalenie 
zniczy na grobach profesorów i kolegów)
19:00 - bal absolwentów w szkolnej hali sportowej

Warunki uczestnictwa  
w Zjeździe absolwentów

W spotkaniu absolwentów od godz. 9:00 do zakoń-
czenia uroczystości w  szkole mogą wziąć udział 
wszyscy absolwenci szkoły. Koszt uczestnictwa  
w części oficjalnej z poczęstunkiem  wynosi 50 zł. 
(uczestnik otrzyma m. in. pamiątkowe gażety, wy-
dawnictwo okolicznościowe - Księgę absolwentów 
1959-2019 oraz Historię szkoły w fotografii w wer-
sji elektronicznej).
Koszt Balu Absolwentów - 150 zł. (od osoby)
Koszt Balu Absolwentów osoby towarzyszącej Ab-
solwenta  - 150 zł. (od osoby)
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata dokonana na 
konto Rady Rodziców Zespołu Szkół im. ks. Stanisła-
wa Staszica w Tarnobrzegu lub w sekretariacie szkoły.
Numer konta: 42 1240 2744 1111 0000 4004 5982
W tytule płatności należy wpisać:
Zjazd Absolwentów, podać imię i nazwisko rodo-
we, rok ukończenia szkoły, klasa.

Honorowy Patronat
Prezydent Miasta Tarnobrzeg

* * *
Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego

Komitet organizacyjny
Danuta Ordon - sekretarz wydarzenia

Piotr Walczyna - prezes
Zbigniew Buczek - v-ce prezes

Rafał Ordon - skarbnik
Henryk Galek - członek

Barbara Paruch - członek
Anna Rytwińska  - członek

Teresa Żyguła - członek

Imię: ___________________________________

Nazwisko: _______________________________

Adres kontaktowy: ________________________

_______________________________________

E-mail: _________________________________

Telefon: ___________________________

Wychowawca: ________________

Rok ukończenia szkoły: ________

Deklaruję udział:

☐ w części oficjalnej (koszt 50 zł)

☐ w Balu Absolwentów (koszt 150 zł)

☐ Osoby towarzyszącej (koszt 150 zł) 


