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Regulamin programu  

Akademia Biznesu Firmy Oponiarskiej Dębica SA 

§1 Cel regulaminu 

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad regulujących nabór, uczestnictwo i prowadzenie zajęć o 

nazwie „Akademia Biznesu Firmy Oponiarskiej Dębica SA” w Dębicy. 

§2 Definicje: 

Organizator – Firma Oponiarska Dębica S.A.  

Program – Akademia Biznesu Firmy Oponiarskiej Dębica SA 

Uczestnik – uczeń szkoły średniej z powiatu dębickiego, który zakwalifikował się do Programu.   

Szkoła – jedna ze szkół określonych w §3 punkt 2. 

Komisje – grupy dedykowane dla każdej ze Szkoły. W skład Komisji dla danej Szkoły wchodzi 1 przedstawiciel 

Organizatora oraz 1 przedstawiciel danej Szkoły. 

§3 Postanowienia ogólne 

1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. 

2. Program jest skierowany do uczniów klas przedmaturalnych (tj., 1 rok przed maturą) szkół 

ponadgimnazjalnych podlegających pod Starostwo Powiatowe w Dębicy. Dla każdej ze szkół został przypisany 

limit miejsc, odpowiednio: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy    -> 10 miejsc  

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy    -> 8 miejsc 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy    -> 9 miejsc 

4. Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie    -> 1 miejsce 

5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy     -> 6 miejsc 

6. Liceum w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy   -> 6 miejsc 

7. Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy   -> 6 miejsc 

8. Zespół Szkół w Jodłowej         -> 1 miejsce 

9. Liceum w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Oś.  -> 1 miejsce 

10. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Oś.  -> 2 miejsca 

11. Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy      -> 3 miejsca 

 

3. Organizator przewiduje pulę nie wyższą niż 53 miejsca dla wszystkich Uczestników uwzględniając limit 

miejsc określony w §3 punkt 2. 

4. Liczba Uczestników z poszczególnych szkół została ustalona na zasadzie proporcjonalności na podstawie 

danych o liczebności klas ze Starostwa Powiatowego w Dębicy. 

5. W Programie mogą uczestniczyć uczniowie pełnoletni oraz Ci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 r. ż. o ile ich 

rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na ich udział w Programie. 

6. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w trakcie trwania Programu. Zmiana regulaminu nie naruszy 

praw nabytych przez Uczestników przed jego zmianą. 

7. Organizator zapewnia opiekę nad Uczestnikami przebywającymi na terenie Organizatora podczas 

prowadzonych zajęć. 
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§4 Cele i zasady Programu  

1. Cel Programu: 

Celem Programu jest wspieranie edukacji i potencjału zawodowego grupy młodzieży ze szkół określonych w §3 

pkt. 2. poprzez zajęcia prowadzone przez pracowników Organizatora.  

2. Zasady Programu: 

Organizator ogłasza nabór do Programu, przyjmuje zgłoszenia, a następnie Komisja dla danej Szkoły wyłania 

Uczestników.  

Program rozpocznie się w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 (luty 2020) i będzie polegał na 

przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych raz w miesiącu, w obiektach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  

Harmonogram oraz tematyka zajęć będą opublikowane do 15 stycznia 2020 r. na stronie: 

http://www.debica.com.pl/o_firmie/aktualnosci/akademia_biznesu  

Zajęcia będą prowadzić pracownicy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. i Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.  

Na zakończenie zajęć Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

3. Zgłoszenia do programu: 

 

3.1. Zgłoszenia: 

W listopadzie 2019 r. Organizator ogłasza zasady programu na stronie internetowej 

http://www.debica.com.pl/o_firmie/aktualnosci/akademia_biznesu i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od 

uczniów Szkół. 

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej pod adresem http://www.debica.com.pl/o_firmie/aktualnosci/akademia_biznesu. 

 

Do formularza należy dołączyć odpowiedź na pytanie:  

„Dlaczego chcesz wziąć udział w Akademii Biznesu organizowanej przez Firmę Oponiarską Dębica SA?” 

w jednej z trzech form do wyboru: 

 

1. forma pisemna: wypowiedź pisemna o objętości max. 2500 znaków załączona do formularza 

zgłoszeniowego w pliku o formacie .doc lub .pdf 

2. forma nagrania wideo: film nagrany np. kamerą w telefonie, o długości maks. 1,5 minuty. W formularzu 

należy wstawić bezpośredni link do filmu zamieszczonego na portalu udostępniającym wideo (np. YouTube, 

rekomendowana forma filmu to „prywatny” lub „niepubliczny”) lub linku umożliwiającego pobranie pliku (np. za 

pomocą „WeTransfer.com”). 

3. forma plakatu / rysunku, przesłanego przez formularz w formacie .jpg, .png, .pdf lub dostarczonego na 

adres: 

Urszula Korzec 

Firma Oponiarska Dębica SA 

ul.1 Maja 1, 39-200 Dębica 

- Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 

- Zgłoszenia są przyjmowane do 2 grudnia 2019 r. do godz. 17:00. 

- Uczniowie niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Programie i 

przedstawić ją Organizatorowi w momencie zgłoszenia. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac zakwalifikowanych Uczestników na różnych polach 

eksploatacji, w szczególności w publikacjach papierowych, elektronicznych oraz stronach www Organizatora.  
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W przypadku prac w formie nagrania wideo i wykorzystania w nim (rozpowszechniania) wizerunku, Organizator 

pozyska od Uczestników/rodziców lub opiekunów odrębną, dobrowolnie wyrażoną zgodę na takie działanie.   

 

3.3. Weryfikacja zgłoszeń: 

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna pula miejsc dla danej Szkoły, o wyborze Uczestników z 

danej Szkoły decydować będzie Komisja składająca się z 1 przedstawiciela Organizatora i 1 przedstawiciela 

odpowiedniej Szkoły. 

Organizator skontaktuje się telefonicznie z osobami, które zostały wybrane do  Programu do 10 stycznia 2020 r.  

 

3.4. Odwołania 

Osoby, które nie zostały wybrane jako Uczestnik Programu mogą odwołać się poprzez przesłanie w terminie 3 

dni licząc od 6 stycznia 2020 r. odwołania na adres komunikacja@goodyear.pl 

Organizator ma 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania na udzielenie odpowiedzi na odwołanie. 

 

4.  Organizacja zajęć 

4.1. Częstotliwość i terminy: 

Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu. Rozpoczną się w styczniu, a zakończą w czerwcu 2020 r.  

Zajęcia będą odbywać się w dniach roboczych, w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym w styczniu 2020 r. na stronie http://www.debica.com.pl/o_firmie/aktualnosci/akademia_biznesu 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć. 

4.2. Miejsce: 

Zajęcia Programu będą odbywały się w obiektach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. , przy ul. 1 Maja 1 w Dębicy.  

Na zajęcia Uczestnicy maja obowiązek przyjść co najmniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem.  

Podczas zajęć Uczestnicy są zobowiązani do zachowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi 

w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. i poleceniami Organizatora.  

W szczególności nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć. 

Rodzice i opiekunowie nie borą udziału w zajęciach. 

Rodzice lub opiekunowie Uczestników decydują o ich ubezpieczeniu na własny koszt. 

 

4.3. Forma: 

Zajęcia Programu będą miały formę wykładu oraz/lub warsztatów i będą prowadzone przez pracowników Firmy 

Oponiarskiej Dębica S.A. lub Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.  

Tematyka zajęć będzie związana z obszarami działalności Organizatora, a jej rozszerzony opis będzie dostępny 

w styczniu 2020 r. na stronie internertowej http://www.debica.com.pl/o_firmie/aktualnosci/akademia_biznesu 

Trzy nieobecności Uczestnika mogą spowodować brak uzyskania dyplomu. 

 

§5 Dane osobowe 

Dane osobowe uczniów oraz  rodziców i opiekunów (w przypadku wystąpienia sytuacji niepełnoletniości 

uczniów), którzy przesłali zgłoszenie do Programu będą przetwarzane przez Organizatora w celach 
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zakwalifikowania do Programu i  jego realizacji (w tym wystawienia dyplomów), a także w celach informacyjno - 

promocyjnych oraz w celu możliwości rozliczenia się z podjętych działań.  

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z naborem i uczestnictwem w Programie jest zgoda 

wyrażona poprzez dobrowolne podanie danych (zgodę można w dowolnym momencie wycofać, jednak nie 

wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).  

W  przypadku celów informacyjno - promocyjnych i  rozliczenia się z podjętych działań taką podstawę stanowi 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający na informowaniu o prowadzeniu inicjatyw mających na  

celu  wspieranie edukacji i potencjału zawodowego młodzieży oraz polegający na możliwości rozliczenia się z 

prowadzonych  działań (audyty/kontrole). Na rozpowszechnianie  wizerunku Uczestników Programu w celach 

informacyjno - promocyjnych zostaną odebrane przez Organizatora odrębne i dobrowolnie wyrażone zgody. 

Dane osobowe Uczestników Programu oraz rodziców i opiekunów  będą przechowywane przez okres 1 roku od 

dnia zakończenia Programu, a następnie zostaną usunięte.  W przypadku niezakwalifikowania się do Programu 

zgłoszone dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji o niezakwalifikowaniu się 

do Programu.  

W odniesieniu do kwestii z obszaru ochrony danych osobowych, które nie zostały uregulowane w niniejszym 

regulaminie, w tym dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, zastosowanie znajdą 

postanowienia Polityki prywatności dostępnej na stronie: www.debica.com.pl, poprzez którą dochodzi do 

pozyskiwania  danych osobowych na potrzeby Programu.  
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