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ZAPROSZENIE 

Zespół Szkół Ekonomicznych im.  Janusza Korczaka w Dębicy 

serdecznie zaprasza 

uczniów klas ósmych szkoły podstawowej 

na warsztaty z zakresu reklamy, ekonomii, gastronomii i handlu, które odbędą się 3 marca 2023 roku, 

w budynku szkoły, przy ulicy Ogrodowej 20, w godzinach od 9.00 do 13.00. Głównym celem zajęć jest 

zapoznanie zainteresowanych uczniów ze specyfiką zawodów nauczanych w szkole.  

Program warsztatów 

Warsztaty z reklamy Warsztaty kulinarne 
Warsztaty ekonomiczno- 

handlowe 

Godz. 9.00 – Przydzielenie grup do sal 

Godz. 9.10- 12.30 – zajęcia warsztatowe: 

1. Warsztaty z grafiki 
komputerowej: 

 Grafika rastrowa i 
wektorowa w praktyce 

2. Warsztaty z rysunku 

 Studium martwej 
natury 

3. Warsztaty z fotografii 

 Zapoznanie z funkcjami 
aparatu 

 Zastosowanie 
fotografii  w praktyce 

1. Zajęcia warsztatowe.   
W czasie warsztatów 
zaproszeni goście wspólnie 
z uczniami klas 
gastronomicznych pod 
kierunkiem nauczycieli 
Zespołu Szkół 
Ekonomicznych zdobywać 
będą wiedzę w praktyce 
na temat przygotowania 
smacznych i zdrowych 
potraw oraz napojów.  

2. Prezentacja i wspólna 
degustacja sporządzonych 
potraw. 

1. Warsztaty handlowe 

 Zapoznanie z zasadami 
organizowania i 
prowadzenia sprzedaży  
w sklepach 

 Metkowanie i 
etykietowanie towarów 
przeznaczonych do 
sprzedaży 

 Obsługa kas fiskalnych 
 

2. Gra ekonomiczna „Zagraj 
z Ekonomikiem”  pod 
hasłem: Pieniądz 

Godz.12.30 – 13.00  - Podsumowanie warsztatów. 

 

Zainteresowanych danym zawodem i udziałem w warsztatach prosimy o zgłoszenie się 

do 1 marca 2023 r. telefonicznie pod nr: 14 670 25 74 lub elektronicznie na adres 

sekretariat@zsedebica.pl 

Prosimy o podanie nazwy szkoły, liczby chętnych uczniów na dany typ warsztatów oraz o dostarczenie 

załącznika nr 2 w dniu warsztatów, przed rozpoczęciem. 

 Serdecznie   zapraszamy 
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Załącznik nr 1 

 

Regulamin Warsztatów  

 

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu . 

2. Warsztaty są twórczymi i kreatywnymi zajęciami dokształcającymi, skierowanymi do uczniów 

klas ósmych szkoły podstawowej. 

3. Organizatorem warsztatów jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, 

przy   ul. Ogrodowej 20. 

4. Zajęcia prowadzone będą w pracowniach szkolnych. 

5.  Warsztaty obejmują spotkanie, w grupach po kilkanaście osób, na zajęciach trwających  

4  godziny od 9.00 – 13.00. 

6. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, dokonywanych drogą 

telefoniczną na nr tel.: 14 670 25 74 lub elektronicznie na adres: sekretariat@zsedebica.pl 

7. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 marca 2023 r.  

8. Warsztaty są bezpłatne. Materiały szkoleniowe zapewnia organizator. Wykonane prace można 

zapisać na własnych nośnikach. 

9. Rodzic/opiekun uczestnika warsztatów odpowiada za szkody powstałe z winy podopiecznego 

w trakcie trwania spotkania, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sali zajęciowej.  

10. Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji multimedialnej 

w trakcie trwania zajęć i jej publikacji.  

11. Rodzic/ prawny opiekun nieletniego oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego 

dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.zsedebica.pl  oraz 

w innych publikacjach promujących szkołę (portalach społecznościowych). 

12. Organizatorzy  warsztatów,  nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika 

podczas drogi na warsztaty i z warsztatów.  

13. Każdy rodzic/opiekun uczestnika warsztatów, zobowiązany jest do poinformowania 

o ewentualnych uczuleniach podopiecznego. 

14. O wszelkich zmianach dotyczących warsztatów uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie, 

informowani będą telefonicznie, w związku z czym przy zgłoszeniu prosimy o podanie telefonu 

kontaktowego zgłaszającego.  

15.  Ze względów bezpieczeństwa, każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest 

podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania warsztatów. 
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Załącznik nr 2 

 

Zgłoszenie szkoły 

 

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Opiekun: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakt do opiekuna: 

telefon………………………………………….. 

e-mail……………………………………………. 

 

 
Warsztaty z reklamy Warsztaty kulinarne 

Warsztaty 
ekonomiczno- 

handlowe 

 
Liczba chętnych 

 
   

 

 

 

  



 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy 
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, tel. 14 670 25 74, e-mail:ekonomik@zsedebica.pl 

  
__________________________________________________________________________________ 
 

Załącznik nr 3 

Akceptacja regulaminu, zgłoszenie, zgoda na udział w warsztatach 

 

 Akceptuję regulamin:  TAK/NIE * 

 

Zgłaszam udział w:  

Warsztatach z reklamy/ Warsztatach kulinarnych/ Warsztatach ekonomiczno-

handlowych 
    (proszę podkreślić jeden wybrany typ warsztatów) 

 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna............................................................................................................. 

Adres:....................................................................................................................... ………………................ 

Telefon kontaktowy:............................................................................................................. …….......... 

 Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika:...................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………………........... 

Uwagi dotyczące np. ewentualnych alergii na materiały, rodzaj jedzenia itp. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Uwaga: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także na wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka/podopiecznego, w związku z uczestnictwem w warsztatach organizowanych przez 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, w celach związanych z organizacją warsztatów, jak i w celach 

marketingowych szkoły.  

Wiem, iż podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia 

udziału mojego podopiecznego w warsztatach. Wiem o przysługującym mi prawie wglądu do moich 

danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

Powyższe zgody udzielone zostają w związku z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz art. 6 ust. 1 l.it. a w zw. z art. 

7 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze 

zm.) (RODO). 

 

 

 

…............…........................................................... 

 data oraz czytelny podpis rodzica/ opiekuna  

*niepotrzebne skreślić 

 


