Regulamin uczestnictwa w Obchodach 50-lecia
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2w Chorzowie
1. Postanowienia ogólne
a) Niniejszy regulamin jest przeznaczony dla uczestników Obchodów 50-lecia ZSO nr 2,
które odbędą się 22 października 2016 roku. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji
i uczestnictwa w wydarzeniu.
b) Przez Obchody rozumie się jednodniową uroczystość w dwóch częściach- uroczysta
akademia w Starochorzowskim Domu Kultury, poprzedzona mszą w kościele pw. Św. Marii
Magdaleny oraz Bal Absolwenta.
c) Uczestnik - Absolwent, Nauczyciel, Pracownik administracyjny ZSO nr 2, SP nr 27,
Gimnazjum nr 6- osoba biorąca udział w Obchodach zarejestrowana poprzez formularz
zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.zso2.net.pl(dotyczy rejestracji on-line) lub
dostępny w sekretariacie szkoły, osoba, która opłaciła udział w Obchodach.
d) Oficjalny serwis internetowy z informacją o Obchodach znajduje się pod adresem:
www.zso2.net.pl
e) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Obchodach Jubileuszu.
f) Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i do jego akceptacji.
2. Zgłoszenia udziału i płatności
a) Zgodnie z niniejszym Regulaminem wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest
jednoznaczne ze zgłoszeniem udziału. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego
zapisu oraz pozostałych ustaleń zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
Powoduje również powstanie obowiązku dokonania opłaty za uczestnictwo w Obchodach.
b) Rejestracji uczestników można dokonać poprzez:
- formularz on-line dostępny na stronie www.zso.net.pl
- wypełnienie papierowego formularza w sekretariacie szkoły.
3. Opłaty za uczestnictwo w Obchodach:
- 30 zł - koszt zapisu w Obchodach, udział w Akademii, upominki pamiątkowe, poczęstunek,
spotkanie w klasie (dla chętnych)
- 130 zł- koszt udziału od osoby w Balu Absolwenta .
4. Uczestnik może brać udział w Obchodach i Balu, albo w jednej z imprez.
5. Organizator pobiera opłaty z góry.
6. Opłata nie podlega zwrotowi.
7. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 16 1050 1243 1000 0023 3321 4779
Tytułem: Udział w Jubileuszu Szkoły, imię i nazwisko(ew. panieńskie), rocznik.
8. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu na Obchody oraz koszty noclegu.

