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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO UDZIAŁU W WYDARZENIU
„Gdańsk Business Week 2019”

DANE PERSONALNE KANDYDATA/KANDYDATKI
Nazwisko
Imię
Data i miejsce
urodzenia
Wiek w dniu
rozpoczęcia
Wydarzenia
PESEL
Ulica

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

-

Miejscowość

Telefon komórkowy

-

-

Adres e-mail
Imię i Nazwisko
rodziców/opiekunów
Telefony do
rodziców/opiekunów
Numer legitymacji
szkolnej/dowodu
osobistego
Czy brałe/aś już udział w
Business Week? Jeśli tak,
to gdzie gdzie i kiedy?
Wybrany moduł*
Rozmiar koszulki*

Advanced Business Week (tylko dla
absolwentów programu Business Week)

Gdańsk Business Week
S

M

L

XL

XXL

Szczególne wymagania
dietetyczne
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Szczególne potrzeby
edukacyjne
Przyjmowane leki,
choroby przewlekłe

DANE SZKOŁY
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon szkoły
Ukończona klasa (na koniec
czerwca 2019)
*odpowiednie zakreślić
OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTYWANIU WIZERUNKU KANDYDATA

1.

2.
3.

Potwierdzam, iż zostałam(em) poinformowana(y), iż w trakcie trwania Wydarzenia „Gdańsk Business Week
2019” włącznie z modułem Advanced Business Week (zwanego dalej „Wydarzeniem”) zostanie wykonana
dokumentacja fotograficzna i filmowa z udziałem osób biorących udział w Wydarzeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące Wydarzenia znajdują się w Regulaminie Wydarzenia zamieszczonym na
stronie internetowej www.gdanskbusinessweek.pl.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie nieodpłatnie mojego wizerunku / wizerunku wyżej
wymienionej osoby niepełnoletniej, która pozostaje pod moją opieką przez Gdańską Fundację
Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B będącej Organizatorem Wydarzenia dla
celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
Wydarzenia. Wizerunek może być wykorzystywany na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie
do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora
Wydarzenia lub z jego udziałem.

Podpis Uczestnika Wydarzenia

______________________

Data ___________________

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

______________________

Data ___________________

______________________

Data ___________________
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OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie, w tym umieszczenie na stronie internetowej
Wydarzenia oraz umieszczenie w bazie danych Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości moich danych
osobowych/danych osobowych w.w. osoby niepełnoletniej, która pozostaje pod moją opieką, na potrzeby
realizacji Wydarzenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
a) administratorem tak zebranych danych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku,
ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440; tel. 58 731 65 00, e-mail:
gfp@gfp.com.pl , a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania Wydarzenia oraz
jego ewaluacji, a także że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych/danych osobowych
w.w. osoby niepełnoletniej, która pozostaje pod moją opieką, i ich poprawiania. Upoważniam Gdańską
Fundację Przedsiębiorczości do przekazania ww. danych osobowych innym podmiotom prowadzącym
ewaluację zewnętrzną Projektu.
b) dane przechowywane będą w czasie niezbędnym do zrealizowania Wydarzenia, a także maksymalnie
przez okres kolejnych 5 lat (informacje rozliczeniowe).
c) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych/ danych osobowych w.w. osoby niepełnoletniej,
która pozostaje pod moją opieką, oraz ich poprawiania; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w każdej chwili; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; a także prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego.
d) Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji
Wydarzenia i wzięcia w nim udziału.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powstania w trakcie Projektu jakiegokolwiek
„Utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), „Utwór” ten stanie się własnością Gdańskiej Fundacji
Przedsiębiorczości z prawem do jego przekazania na rzecz innych podmiotów oraz jego utrwalania i
zwielokrotniania a także wprowadzania zmian technicznych.

Podpis kandydata

______________________

Data ___________________

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

______________________

Data ___________________

______________________

Data ___________________
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Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019”, włącznie z modułem
Advanced Business Week
§ 1. Zasady ogólne
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Uczestnicy Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019” powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną oraz
dowód osobisty, jeśli taki posiadają. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są ponadto, każdorazowo
przebywając w miejscach realizacji Wydarzenia, do posiadania w miejscu widocznym przekazanych przez
Organizatora Wydarzenia identyfikatorów.
Przez pojęcie „miejsce realizacji Wydarzenia” rozumie się w szczególności: teren Bursy Gdańskiej przy ul.
Piramowicza 1/2 i Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące CONRADINUM przy ul. Piramowicza 1/2 Gdańsk oraz
inne miejsca związane z realizacją Harmonogramu Wydarzenia.
Jeżeli Uczestnik Wydarzenia z jakichkolwiek powodów zdecyduje się opuścić miejsce realizacji Wydarzenia,
odbywa się to we własnym zakresie i na własny koszt Uczestnika Wydarzenia. Zamiar opuszczenia miejsca
realizacji Wydarzenia należy zgłosić swojemu Opiekunowi wyznaczonemu przez Organizatora w ramach
Wydarzenia. Niepełnoletni Uczestnik Wydarzenia musi uzyskać ponadto pozwolenie swojego
rodzica/opiekuna prawnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której rodzic/opiekun wyrazi zgodę na
samodzielne opuszczanie przez niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia miejsca realizacji Wydarzenia,
poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszych Zasad.
W przypadkach rezygnacji Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu w czasie jego trwania,
opuszczenie miejsca realizacji Wydarzenia, odbywa się to we własnym zakresie i na własny koszt Uczestnika
Wydarzenia. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia są zobowiązani do
osobistego odbioru niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia we własnym zakresie i na własny koszt.
Obowiązek osobistego odbioru niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia nie istnieje, jeżeli rodzic/opiekun
prawny wyrazi zgodę na samodzielne opuszczenie przez niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia miejsca
objętego Wydarzeniem, poprzez podpisanie klauzuli wskazanej w niniejszych Zasadach.
Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do pilnowania i dbania o swoje prywatne rzeczy
pozostawione w miejscach objętych Wydarzeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
zagubienie, kradzież lub zniszczenie rzeczy Uczestnika Wydarzenia.
Organizator Wydarzenia nie odpowiada za mienie Uczestników Wydarzenia. Organizator zaleca, aby
Uczestnicy Wydarzenia nie posiadali przy sobie przedmiotów lub kwot pieniężnych o znacznej wartości
majątkowej.
Uczestnik Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019” zobowiązuje do:
a) Odpowiedzialnego zachowania.
b) Nieużywania wulgarnego i niecenzuralnego słownictwa.
c) Poszanowania praw pozostałych Uczestników Wydarzenia.
d) Poszanowania terenu, wyposażenia, sprzętów znajdujących się w miejscach objętych Wydarzeniem.
e) Zgłaszania Opiekunom wyznaczonych przez Organizatora w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia lub mienia.
f) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia szkód powstałych w miejscach Wydarzenia.
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11.

12.

13.
14.

15.

g) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji powodujących naruszenia zasad
wymienionych w niniejszych Zasadach.
h) Przestrzegania odrębnych regulaminów i innych odrębnych zbiorów zasad obowiązujących w miejscach
Wydarzenia.
Uczestników Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
papierosów, picia alkoholu oraz stosowania środków odurzających (innych używek). Zakaz dotyczy również
posiadania i wnoszenia wymienionych używek na teren miejsc Wydarzenia.
Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia Uczestnika Wydarzenia będącego pod wpływem używek, Opiekun w
ramach Wydarzenia po stwierdzeniu tego faktu, informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych
oraz zawiadamia pogotowie ratunkowe i policję.
Uczestników Wydarzenia podczas realizacji Wydarzenia i uczestnictwa w Warsztatach obowiązuje strój
zgodny ze standardami obowiązującymi w szkołach podczas zajęć edukacyjnych w trakcie roku szkolnego.
Żadnemu przedstawicielowi zespołu „Gdańsk Business Week 2019”, wolontariuszowi ani też Uczestnikowi
Wydarzenia nie wolno dyskryminować, ani naruszać dóbr osobistych innego przedstawiciela zespołu,
wolontariusza, Uczestnika Wydarzenia na jakimkolwiek tle.
Każdy Uczestnik Wydarzenia, który w trakcie uczęszczania na zajęcia w ramach Wydarzenia „Gdańsk
Business Week 2019” w swojej ocenie doświadczył dyskryminacji, naruszenia jego dóbr osobistych przez
innego Uczestnika Wydarzenia, członka zespołu „Gdańsk Business Week 2019”, wolontariusza lub
pracownika szkoły bądź bursy, powinien niezwłocznie zgłosić to Kierownikowi lub Opiekunowi w ramach
Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019”.

16.
§ 2. Zakwaterowanie
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Miejscem zakwaterowania podczas uczestnictwa w Wydarzeniu „Gdańsk Business Week 2019” jest Bursa
Gdańska przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku.
Zakwaterowanie odbędzie się w kilkuosobowych pokojach dla osób tej samej płci. Każda osoba będzie więc
zamieszkiwać wraz z przydzielonymi współlokatorami.
Uczestnicy Wydarzenia zostaną zakwaterowani w taki sposób, że we wspólnych pokojach będą
zamieszkiwać wyłącznie osoby tej samej płci. Oznacza to, że:
a) Organizator zabrania dziewczętom przebywania w pokojach męskich.
b) Organizator zabrania chłopcom przebywania w pokojach żeńskich.
Opuszczanie budynku Bursy Gdańskiej bez zezwolenia Opiekunów w ramach Wydarzenia jest zabronione.
Uczestnicy mogą opuszczać budynek Bursy Gdańskiej jedynie pod nadzorem Opiekunów.
Cisza nocna w Bursie Gdańskiej obowiązuje od godziny 23:00 do 6:00. Ustalenia dotyczące ciszy nocnej
należy rozumieć, w szczególności jako konieczność przebywania przez każdego Uczestnika Wydarzenia w
swoim pokoju oraz umożliwienie innym spokojnego snu i wypoczynku nocnego.
Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w miejscu zakwaterowania.
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§ 3. Zasady udziału w Harmonogramie Wydarzenia
1.
2.
3.

Zajęcia realizowane w ramach Wydarzenia będą odbywać się w wybranych miejscach objętych
Wydarzeniem.
Uczestnicy Wydarzenia biorą aktywny udział i punktualnie uczęszczają na wszystkie spotkania, wykłady i
uroczystości itp., zaplanowane w Harmonogramie Wydarzenia.
Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy płyt CD i MP3 i innych urządzeń elektronicznych jest
dozwolone jedynie po zakończeniu zajęć, seminariów i spotkań zawartych w Harmonogramie Wydarzenia.
Przed wejściem na każde zajęcia lub spotkanie należy wyłączyć wszystkie urządzenia oraz zdjąć słuchawki.

§ 4 Konsekwencje naruszenia niniejszych Zasad
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Zasad może stać się przyczyną do wykluczenia Uczestnika Wydarzenia
z udziału w Wydarzeniu.
Posiadanie przez Uczestnika Wydarzenia używek lub ich spożywanie podczas uczestnictwa w Wydarzeniu
jest podstawą do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu.
Każdy, kto był świadkiem naruszenia niniejszych Zasad, może być zobowiązany do wzięcia udziału w
postępowaniu wyjaśniającym.
Wszelkie poważne wykroczenia Uczestników Wydarzenia będą zgłaszane rodzicom/opiekunom prawnym,
oraz odpowiednim organom publicznym.
Wykluczony Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany opuścić miejsce realizacji Wydarzenia, co odbywa się
we własnym zakresie i na własny koszt Uczestnika Wydarzenia. Rodzice/opiekunowie prawni wykluczonego
niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia są zobowiązani do osobistego odbioru tego Uczestnika
Wydarzenia we własnym zakresie i na własny koszt. Obowiązek osobistego odbioru usuniętego
niepełnoletniego Uczestnika Wydarzenia nie istnieje, jeżeli rodzic/opiekun wyrazi zgodę na samodzielne
opuszczenie przez niepełnoletniego miejsca realizacji Wydarzenia, poprzez podpisanie klauzuli wskazanej
w niniejszym Regulaminie.
Uczestnicy/ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie mienia, bądź urządzeń
znajdujących się na terenie miejsc realizacji Wydarzenia.

Złożenie podpisów jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Zasadami obowiązującymi
Uczestników Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019” i zgodą na stosowanie jego zapisów.
Podpis kandydata

______________________ Data ___________________

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

______________________ Data ___________________
______________________ Data ___________________
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika Wydarzenia „Gdańsk Business Week 2019” o
wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczenie miejsca realizacji wydarzenia przez niepełnoletniego
Uczestnika Wydarzenia

Ja niżej podpisany/a, ………………………………………….., legitymujący/a się dowodem osobistym nr i seria
……………………………….
Ja niżej podpisany/a, ………………………………………….., legitymujący/a się dowodem osobistym nr i seria
……………………………….
(wypełnić obie rubryki, gdy oświadczenie podpisuje oboje rodziców/opiekunów prawnych)
Wyrażam

zgodę

na

samodzielne

opuszczanie

przez

niepełnoletniego

Uczestnika

Wydarzenia

tj.

……………………………………………………………...(imię i nazwisko Uczestnika Wydarzenia) miejsca realizacji Wydarzenia
tj. „Gdańsk Business Week 2019”, w trakcie realizacji Wydarzenia, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia z
udziału w Wydarzeniu.

Podpis rodzica/opiekuna

______________________

Data ___________________

Podpis rodzica/opiekuna

______________________

Data ___________________
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