
70-lecie VI LO w Szczecinie 

Rejestracja uczestników na 70-lecie VI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie 

Obchody związane z 70-leciem szkoły odbędą się 27-28 września 2019 roku. 

Prosimy Państwa o wpłaty wpisowe (obejmujące poczęstunek i pakiet powitalny) na konto: 

Rada Rodziców przy VI LO PKO SA IIO/ Szczecin 

BANK PKO S.A. numer konta 80 1240 3927 1111 0010 5556 6802 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: 70-lecie oraz rocznik matury + nazwisko z księgi uczniów: 

WPISOWE: 

- 70 PLN (przy wpłacie do końca maja) 

- 90 PLN (przy wpłacie do 10 września) 

Imię * 

 

Nazwisko * 

 

Nazwisko panieńskie 

 

Adres e-mail * 

 

Telefon komórkowy * 

 

Rok ukończenia szkoły / zdania matury * 

 

Udział w uroczystościach w piątek 27.09.2019 r. 

Akademia 

Lekcje z absolwentami 

Wspomnień czar – spotkania w klasach 

Udział w uroczystościach w sobotę 28.09.2019 r. 

Pamięci Tych, którzy odeszli… 



Piknik z ogniskiem i rozgrywkami rekreacyjno-sportowymi 

Bal (organizacja i koszty balu w zależności od liczby zgłoszeń) 

Poniżej zachęcamy Państwa do wpisania własnych propozycji, które byłyby cenną częścią 70-lecia VI LO w Szczecinie 

Twoja odpowiedź 

 

Prześlij swoje stare zdjęcia z czasów szkolnych, w celu utworzenia galerii wspomnień. Prosimy o dołączenie 

dokumentu, który będzie zawierał opis przesłanych zdjęć.  

Dodaj plik 

 

Złota Setka Szóstki - Zapraszamy do przesyłania pliku tekstowego zawierającego imiona i nazwiska swoich 

kandydatów do Złotej Setki Szóstki wraz z krótkim opisem ich działalności, osiągnięć oraz np. zapamiętanych przez 

Państwo anegdot lub zdarzeń dotyczących Ich życia szkolnego. 

Dodaj plik 

 

Zgoda na wykorzystanie zdjęć 

Potwierdzam że jestem właścicielem przesłanych zdjęć i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie podczas obchodów 
Jubileuszu szkoły. 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników 70-lecia: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, ul. Jagiellońska 41, 70-382 Szczecin, 

więcej informacji na stronie internetowej VI LO w Szczecinie: http://lo6.szczecin.pl/index.php/rodo/ 

Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do kolejnego jubileuszu, chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody. Mają Państwo prawo żądania 

od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają 

Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w uroczystościach są Państwo proszeni o podania danych. 

Wyrażam zgodę 

https://www.google.com/url?q=http://lo6.szczecin.pl/index.php/rodo/&sa=D&ust=1552303817335000&usg=AFQjCNEJhIRZuUbY-1dOJCQaqurjP_7Wgg

