
 
 

„Dajemy skrzydła” 
 

Obchody 70-lecia 
Szkoły Policealnej 

im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 

 

 
 

 
Formularz zgłoszeniowy na uroczystość: 

13-14 maja 2022 

 
 

Imię i Nazwisko uczestnika:…………………………………………………………………….. 

Rok ukończenia szkoły i kierunek kształcenia:…………………………………………….…. 

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

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………… 

 

Uczestnictwo w obchodach wiąże się z opłatą „Pakietu Jubileuszowego”- 80,00 zł. 
(bez względu na ilość zaznaczonych opcji) 
Koszt udziału w balu absolwentów (opcja 3) dodatkowo opłata - 260,00 zł./os. 
 

13.05.2022 r. godz. 10:00 – Uroczysta gala w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu  

 

14.05.2022 r. godz.11:00 – „Herbatka w Medyku”- spotkanie absolwentów w siedzibie  
Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 

 

13.05.2022 r. godz. 19:00 – Bal Absolwentów Sala Bankietowa „Eden” w Elblągu  

 

Prosimy o zaznaczenie wybranych przez siebie opcji uczestnictwa w obchodach (można zaznaczyć kilka 

opcji) oraz przesłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty,  

pocztą elektroniczną na adres: 70-lecie@medyk-elblag.pl lub do sekretariatu szkoły w terminie  

do 25 kwietnia 2022 roku.  

 
Konto do wpłat: Santander Bank Polska 15 1090 2718 0000 0001 4983 9816 

W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby z dopiskiem Jubileusz 70-lecia. 

 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, 
ul. Saperów 14E, telefon kontaktowy: (55) 233 63 19 lub kom: 604 456 241.  

Po więcej informacji zapraszamy także na: www.medyk-elblag.pl 
 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14E. Kontakt do 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@medyk-elblag.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia uczestnictwa 
obchodach 70-lecia elbląskiej szkoły medycznej i przechowywane będą przez okres niezbędny do jego realizacji, a następnie przez czas określony  
w obowiązujących przepisach prawach. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu. Dane osobowe mogą być 
przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych,  
ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.  

 

Elbląg, dnia    ………………. ……………………………… 

podpis 

 

http://www.medyk-elblag.pl/
mailto:iod@medyk-elblag.pl

