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

__________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy serdecznie zaprasza uczniów klas
trzecich gimnazjum, interesujących się grafiką komputerową, fotografią i rysunkiem na warsztaty,
które odbędą się 13 marca 2015 roku, w budynku szkoły, przy ulicy Ogrodowej 20, w godzinach
od 10.00 do 14.00. Głównym celem zajęć jest zapoznanie zainteresowanych ze specyfiką zawodu
technik organizacji reklamy.
Program zajęć
1.

2.



3.





Warsztaty z grafiki komputerowej
Zastosowanie pakietu graficznego Corel X6 w praktyce
Warsztaty z rysunku
Studium martwej natury
Ruch, statyka, dekompozycja liternicza
Zadanie konstrukcyjne z papieru
Warsztaty z fotografii
Zapoznanie z funkcjami aparatu
Zasady dotyczące robienia portretu
Zabawa w podwójny portret- na długim czasie
Fotografia martwej natury

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 6 marca e-mailowo – na adres: zse-js@wp.pl - za pomocą
załącznika nr 1.
Uczestnicy otrzymają dyplomy, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Załączniki:
1) Regulamin "Warsztatów z grafiki komputerowej, rysunku, fotografii”
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Załącznik nr 1

Regulamin "Warsztatów z grafiki komputerowej, fotografii, rysunku”
1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu .
2. Warsztaty z grafiki komputerowej, fotografii, rysunku ”, są twórczymi i kreatywnymi
zajęciami dokształcającymi skierowanymi do uczniów klas trzecich gimnazjum,
zainteresowanych kierunkiem kształcenia - technik organizacji reklamy.
3. Organizatorem warsztatów jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy,
przy ul. Ogrodowej 20 w Dębicy.
4. Zajęcia prowadzone będą w pracowniach szkolnych.
5. Warsztaty obejmują jedno spotkanie, w grupach po 10-12 osób, na zajęciach trwających 4
godziny od 10.00 – 14.00.
6. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, dokonywanych drogą
elektroniczną
za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: zse-js@wp.pl
7. Ilość miejsc jest ograniczona.
8. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6 marca 2015 r.
9. Uczestnicy, którzy nie zostaną przyjęci na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc,
zostaną wpisani na listę rezerwową z możliwością odbycia warsztatów w innym terminie.
10. W przypadku rezygnacji z zajęć któregoś z uczestników, jego miejsce będzie proponowane
kolejnemu z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszenia.
11. Warsztaty są bezpłatne. Materiały szkoleniowe zapewnia organizator.
12. Rodzic/opiekun uczestnika warsztatów odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy
podopiecznego w trakcie trwania spotkania, w szczególności za szkody dotyczące
wyposażenia sali zajęciowej.
13. Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej, w
trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej w szkole i na stronie
www.ekonomik.debica.pl
14. Rodzic/ prawny opiekun nieletniego oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego
dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie
www.ekonomik.debica.pl oraz w innych publikacjach promujących szkołę.
15. Organizatorzy warsztatów, nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika
podczas drogi na warsztaty i z warsztatów.
16. Każdy rodzic/opiekun uczestnika warsztatów, zobowiązany jest do poinformowania o
ewentualnych uczuleniach podopiecznego.
17. O wszelkich zmianach dotyczących warsztatów uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie,
informowani będą za pośrednictwem poczty e-maila.
18. Ze względów bezpieczeństwa, każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest
podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania warsztatów.
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Akceptuję regulamin: TAK/NIE *
data oraz czytelny podpis rodzica/ opiekuna---------------------------------------------------------------Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna..............................................................................................
Adres:....................................................................................................................... ………………..
Telefon kontaktowy:............................................................................................................. ……
e-mail: ........................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika:.......................................................................................
Nazwa i adres gimnazjum…………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi
dotyczące
np.
ewentualnych
alergii
na
materiały,
rodzaj
jedzenia
itp…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uwaga: Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
osobowych moich podopiecznych przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach związanych
z organizacją Warsztatów, jak i w celach marketingowych. 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 możliwość ich
poprawiania lub żądania ich usunięcia.
Wyrażam
zgodę/
nie
wyrażam
zgody*
na
samodzielne
powroty
mojego
dziecka.....................................................................z warsztatów, prowadzonych w „Zespole Szkół
Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy w dniu 13 marca 2015 r.)
…............…...........................................................
data oraz czytelny podpis rodzica/ opiekuna
*niepotrzebne skreślić

