Regulamin
XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte

I.

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem Sympozjum jest Zespół Szkół Morskich w Gdańsku – członek Klubu Szkół
Westerplatte.
2. Sympozjum organizowane jest w okresie od 29 sierpnia do 1 września 2019r.

II. Cele Sympozjum.
a. Uczczenie pamięci Bohaterskich Obrońców Westerplatte podczas obchodów 80 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
b. Realizacja celów stawianych przed polską oświatą w zakresie podtrzymywania
i upowszechniania tradycji i rozwoju świadomości patriotycznej, narodowej, obywatelskiej
i kulturowej młodzieży.

III. Zasady uczestnictwa.
1. W Sympozjum udział biorą uczniowie oraz nauczyciele szkół zrzeszonych w Klubie Szkół
Westerplatte, a także rodziny Westerplatczyków.
2. Program Sympozjum znajduje się na stronie internetowej ZSM oraz KSW. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej
oraz drogą mailową w przypadku zarejestrowanych wcześniej uczestników.
3. W Sympozjum mogą wziąć udział osoby, które dokonały zgłoszenia.
4. Warunkiem uczestnictwa jest dopełnienie poniższych czynności:
a. dokonanie rejestracji drogą elektroniczną ,
b. uiszczenie stosownej opłaty najpóźniej do dnia 10 lipca 2019 roku,
c. uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa od organizatora Zespołu Szkół Morskich, który
odpowiada za rejestrację i pobieranie opłat od uczestników.
5. Zarejestrowanie uczestnictwa w Sympozjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
6. Opłata za udział w Sympozjum jednej osoby wynosi:
a. 300 złotych od uczestnika.
7. Opłata za udział w Sympozjum obejmuje:
a. udział uczestnika w Sympozjum,
b. noclegi i wyżywienie.

8. Uczestnicy Sympozjum we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Sympozjum
oraz koszty powrotu.
9. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem Sympozjum
(czyli przed datą 19 sierpnia 2019 roku), organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50%
wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w czasie krótszym niż 10 dni przed
rozpoczęciem Sympozjum, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej
kwoty.
11. Uczestnictwo w Sympozjum wykupione na jednego uczestnika może zostać użyte przez inną,
wskazaną przez niego osobę, jeśli do dnia 19 sierpnia 2019 roku zostanie o tym poinformowany
Organizator –Zespół szkół Morskich w Gdańsku. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania drogą
mailową informacji dotyczącej zamiany i danych nowego uczestnika.

IV. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w widocznym miejscu przez czas trwania Sympozjum
identyfikatorów, które otrzymają podczas rejestracji w specjalnie do tego przeznaczonym
miejscu rejestracji uczestników.

V. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione
podczas Sympozjum.
2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż.
obowiązujących na terenie obiektów, w którym organizowane jest Sympozjum.

VI. INNE KWESTIE
1. Sympozjum będzie filmowane i fotografowane przez Organizatorów.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie
nagrań, zdjęć, prac konkursowych oraz filmów na stronach WWW (zsm.zsmors.pl,
klubszkolwesterplatte.pl), Facebook, wstawa fotografii, wydana broszura i książka, media .
3. Zgłaszając się do udziału w Sympozjum uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000).
4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

