Regulamin warsztatów dla dzieci organizowanych podczas akcji Noc Bibliotek 2022 pt. „Przyjaźń? To się
musi powieść!” organizowanych przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
§ 1.
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w warsztatach dla dzieci organizowanych podczas akcji
Noc Bibliotek 2022 pt. „Przyjaźń? To się musi powieść!” organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze.
§ 2.
Organizacja zajęć i czas trwania:
1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-11 lat i organizowane są na terenie biblioteki przy ul.
Wielkopolskiej 11 w Twardogórze.
2. Warsztaty odbędą się w terminie 1 października 2022, w godzinach 18.00 – 21.00.
3. Biblioteka ponosi odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w czasie prowadzonych zajęć.
4. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem bibliotekarzy.
5. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 15.
6. Dzieci zobowiązane są do wykonywania poleceń bibliotekarza, a także do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, ładu i porządku.
7. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy zagubione i pozostawione przez dziecko w czasie zajęć oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci dokonane przez innych Uczestników.
8. Bibliotekarze podczas organizowanych zajęć sprawują opiekę nad uczestnikami i dokładają wszelkich
starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku oraz zorganizować czas wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny.
§ 3.
Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:
1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka pomiędzy miejscem
zamieszkania a Biblioteką, a także pomiędzy Biblioteką a domem po zakończeniu zajęć.
2. Rodzice zobowiązani są do osobistego odbioru dzieci po zakończeniu warsztatów. W przypadku
samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
wypełnić stosowne oświadczenie.
§ 4.
Zapisy na zajęcia:
1. Uczestników zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni w siedzibie biblioteki.
2. W związku z ograniczona liczbą miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wypełnienia zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka.
2. Regulamin dostępny jest na stronie biblioteki oraz w siedzibie biblioteki.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA WARSZTATÓW „PRZYAJŹŃ? TO SIĘ MUSI POWIEŚĆ!”
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka*…………………………………………………..………………………………………………………………..
do celów promocji wydarzenia w:


na oficjalnej stronie internetowej biblioteki



na profilu placówki znajdującym się w portalu społecznościowym Facebook



w materiałach promujących placówkę



w mediach lokalnych: TIS, Gazeta Oleśnicka, Gazeta Sycowska

…………………..........…………………..…
(data, podpis rodzica, opiekuna, uczestnika)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW „PRZYAJŹŃ? TO SIĘ
MUSI POWIEŚĆ!”
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy
Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE
Administrator danych osobowych
ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra
Inspektor Ochrony Danych

Adres email: iod@twardogora.pl
Z AD można się skontaktować:

Dane kontaktowe




tel.: (+48) 71 3158017
e-mail: dyrektorbib@gmail.com

Cele przetwarzania oraz podstawa Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
prawna
przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie
przetwarzania
Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie lub wydarzeniu.

a.

Okres, przez który będą
przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą:
a. przez okres trwania konkursu lub wydarzenia;
b. po zakończonym konkursie lub wydarzeniu przez okres 5 lat od zakończenia;
c.
przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub
w Ustawie - Kodeks cywilny.

Odbiorcy danych
Podmiot przetwarzający

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty, którym AD udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. organy ścigania, ZUS, US);
b. podmioty którym AD powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych (np. podmioty świadczące wsparcie
informatyczne w zakresie programów obsługujących czytelników).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile przepisy prawa nie
nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
a.
b.
c.

Dodatkowe informacje
d.

e.

obronie

przed

roszczeniami

przez

okres

wskazany

podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa;
konsekwencją
niepodania
danych
osobowych
wymaganych
przepisami
prawa
jest
brak
możliwości
zawarcia
i wykonywania umowy;
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym
podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób
wpływało na Panią/Pana.
Więcej informacji na temat przetwarzania przez Naszą firmę Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www placówki.

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach dla dzieci organizowanych podczas
akcji Noc Bibliotek 2022 pt. „Przyjaźń? To się musi powieść!” przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im.
Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze w dniu 1 października 2022 r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię nazwisko dziecka, wiek)
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwskazań lekarskich do brania udziału w
zajęciach oraz biorę pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez
moje dziecko. W razie rażącego złamania regulaminu deklaruję odebrać dziecko z zajęć niezwłocznie po
otrzymaniu informacji od bibliotekarza.
Deklaruję:
• odbiór dziecka z biblioteki
• wyrażam zgodę na jego samodzielny powrót do domui.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zajęć wakacyjnych Letnia Akademia Przygody „LAP”
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w
Twardogórze.
Numer kontaktowy w razie nagłej potrzeby:
………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………
(data/podpis rodzica/opiekuna prawnego)

i

Niepotrzebne skreślić

