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XV TARGI EDUKACJI I PRACY 

MOSINA, 09.03.2021 r. 

 

1. Program Targów 

2. Karta zgłoszenia uczestnictwa  

3. Regulamin 

4. Promocja Targów 

5. Postanowienia końcowe 

 

Spotkania Wystawców z uczniami, rodzicami odbywać się będą na platformie MS 

Teams – transmisja na żywo. 

 

1. Program Targów 

godz. 16:00 –16:15 - uroczyste otwarcie Targów  

- logowanie uczestników, powitanie gości 

godz. 16:20 –18.00 - prezentacje Wystawców  

 - spotkanie trwa 20 minut: 10 minut - prezentacja szkoły oraz 10 minut 

udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania 

- spotkanie będzie powtarzane 3 razy 

godz. 18:00  - zakończenie Targów 

 

2. Karta zgłoszenia uczestnictwa  

Załącznik nr 1 

 

3. Regulamin 

I.  Informacje  ogólne: 

1. Organizatorem XV Targów Edukacji i Pracy są Urząd Miejski - Gminne Centrum 

Informacji (GCI) w Mosinie, Plac 20 października 22, tel. 61 8192-746, 510 197 558, e-mail: 

gci@mosina.pl, www.gci.mosina.pl oraz Zespół Szkół w Krośnie, ul. Główna 43, 62-050 

Mosina, e-mail: sekretariat@zskrosno.pl, www.zskrosno.pl, zwani dalej „Organizatorem”. 

2. Termin i miejsce XV Targów Edukacji i Pracy: 09.03.2021 r., platforma MS Teams 

transmisja - na żywo. 

3. Czas trwania: 16:00 – 18:00 

4. Patronat: Burmistrz Gminy Mosina 

mailto:gci@mosina.pl
http://www.gci.mosina.pl/
mailto:sekretariat@zskrosno.pl
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5. Podmiot, który zgodnie z warunkami uczestnictwa zgłosi swój udział w XV Targach  

     Edukacji i Pracy zostaje określony jako „Wystawca”. 

6. Wystawca będzie miał do dyspozycji swój indywidualny zespół na platformie MS Teams  

    do prezentacji oferty edukacyjnej/pracy. 

7. Udział w Targach jest bezpłatny. 

 

II.   Etap I – do 19.02.2021 r.: 

1. Przesłanie  e-mailem wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do dnia 19 LUTEGO 2021 r. 

na adres Organizatora - gci@mosina.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń. Targi obejmują 

dwa moduły: edukację i pracę. 

2. W przypadku modułu edukacji: udział w Targach mogą wziąć szkoły ponadpodstawowe, 

które oferują bezpłatną naukę (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe), a ich 

głównymi odbiorcami są uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

3. W przypadku modułu pracy: wystawcy zobowiązani są do przedstawienia aktualnych 

ofert pracy, stażu lub praktyk. 

4. Wystawcy przesyłają drogą elektroniczną na adres gci@mosina.pl (w formacie jpg lub 

mapy bitowej) Logo. 

5. Liczba przedstawicieli danej Instytucji nie może być mniejsza niż 2 osoby (1 osoba – 

prowadzący, 2 osoba – admin, odpowiedzialny za wpuszczanie na spotkanie 

odwiedzających oraz śledzenie i spisywanie pytań zadawanych na czacie). 

 

III. Etap II – logowanie do systemu – do 02.03.2021: 

1. Wystawca na wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail otrzyma do 

26.02.2021 r. tymczasowe login i hasło do platformy MS Teams. 

2. Wystawca zobowiązuje się pobrać ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-

teams/group-chat-software aplikację Teams. 

3. Obowiązkiem Wystawcy jest zalogowanie się do systemu na przesłane w mailu login i 

hasło do 02.03.2021 r. 

4. Loginu i hasła nie wolno nigdzie udostępniać uczniom, ani osobom trzecim. 

5. Od 22.02.2021 do 02.03.2021 r. Organizator zapewnia obsługę techniczną pod numerem 

telefonu: 518 342 626. 

6. W dniu Targów (09.03.2021 r.) każdy Wystawca będzie miał przydzieloną indywidulną 

obsługę techniczną. Do 05.03.2021 r. Organizator na adres mailowy wskazany w karcie 

zgłoszenia prześle nr telefonu do indywidualnego opiekuna technicznego danego zespołu. 

 

 

mailto:gci@mosina.pl
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
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IV. Etap III – Targi – 09.03.2021 r.: 

1. Wystawca będzie miał na platformie MS Teams utworzony zespół zatytułowany 

nazwą szkoły – moduł edukacji. 

2. Wystawca będzie miał na platformie MS Teams utworzony zespół zatytułowany 

nazwą pracodawcy – moduł pracy. 

3. Do każdego zespołu zostanie przypisana poczekalnia. 

4. Odwiedzający będą dołączać do danego zespołu za pośrednictwem wygenerowanego 

przez Organizatora linku. 

5. Wpuszczać odwiedzających na spotkanie będzie admin wydelegowany przez 

Wystawcę. 

6. Wystawca może mieć w swoim składzie Przedstawicieli  w osobach uczniów szkoły w 

celach promocyjnych. Należy jednak pamiętać, że uczniowie ze szkoły Wystawcy mogą 

dołączyć do spotkania za pośrednictwem wygenerowanego przez Organizatora linku.  

7. Zespół stworzony przez Organizatora przeznaczony jest jedynie dla Wystawcy lub 

jego Przedstawiciela, który zgłosił udział w Targach. 

8. Wystawca zobowiązuje się dołączyć do spotkania w dniu Targów na 30 minut przed 

rozpoczęciem wydarzenia, by sprawdzić, czy wszystko działa pod względem technicznym 

(godz. 15:30). 

9. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

obowiązujących podczas Targów. 

 

V.  Dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych: 

1. Wystawca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi przygotowane materiały 

promocyjne w wersji elektronicznej (np. film, prezentację multimedialną), celem ich 

udostępnienia na stronie internetowej Organizatora 

2. Wystawca przesyła materiały na adres gci@mosina.pl do dnia 19.02.2021 r. 

 

VI.  Informacje dodatkowe: 

1. Udział w XV Targach Edukacji i Pracy jest jednoznaczny z akceptacją warunków 

uczestnictwa, które zostały zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

4. Promocja Targów: 

Prasa lokalna oraz portale internetowe:  www.gci.mosina.pl, www.mosina.pl, 

www.powiat.poznan.pl, www.facebook.com/gminnecentruminformacjimosina/, 

https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-w-Krośnie-325527420986020, www.zskrosno.pl 

mailto:gci@mosina.pl
http://www.gci.mosina.pl/
http://www.mosina.pl/
http://www.powiat.poznan.pl/
http://www.facebook.com/gminnecentruminformacjimosina/
https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-w-Krośnie-325527420986020
http://www.zskrosno.pl/
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Organizator informuje, że przebieg Targów będzie rejestrowany przy pomocy urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk w celach reklamowo-promocyjnych. Wzięcie udziału w 

Targach oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody na utrwalenie i wykorzystanie 

wizerunku danej osoby jako uczestnika imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć 

danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.  

 

5.  Ochrona danych 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Mosina z siedzibą: pl. 20 Października 1,  

62-050 Mosina, reprezentowana przez Burmistrza. Dane kontaktowe: adres e-mail 

um@mosina.pl, tel. 61 810 95 00. Z Inspektorem Ochrony Danych, można kontaktować się 

pod adresem poczty elektronicznej: iod@mosina.pl. Dane osobowe zawarte w formularzu, 

zbierane i przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, w celu i zakresie organizacji oraz 

rozliczenia Targów.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz inne podmioty, na 

podstawie stosownych umów/powierzeń, zawartych z administratorem. Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, określonych powyżej, a po tym 

czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

W sytuacjach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

1) dostępu do treści swoich danych; 

2) prawo ich sprostowania; 

3) prawo do usunięcia; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu; 

7) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku, jeżeli przetwarzania dokonano na 

podstawie zgody, wyrażonej przed jej cofnięciem; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza 

przepisy prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Targach. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub 

mailto:iod@mosina.pl
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organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

6.Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe informacje  dotyczące organizacji i przebiegu XV Targów Edukacji i Pracy 

można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie pod numerem tel.: 61 8192-746, 

510 197 558 przez cały tydzień: pn-pt. w godz. 7:30-15.30. 

2. Pytania dotyczące obsługi technicznej wydarzenia na platformie MS Teams dla 

Wystawców będą udzielane od dnia 22.02.2021 r. do 02.03.2021 r. pod nr telefonu: 

518 342 626. 

   


