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Regulamin ferii organizowanych przez GBP w Mrozach  
1. Kryteria naboru uczestników:  

a) zajęcia przeznaczone są dla dzieci od ukończenia 7 roku życia (szkoła podstawowa) 

b) maksymalna liczba uczestników – 25 osób;  

c) zapisy na zajęcia w godzinach pracy biblioteki do wyczerpania miejsc, zapisu dokonać można osobiście w Bibliotece lub 

telefonicznie, o przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń;  

d) w przypadku wyczerpania miejsc zostaną uruchomione zapisy na listę rezerwową, w sytuacji zwolnienia miejsca informację 

otrzymują rodzice kolejnego dziecka z listy rezerwowej;  

e) pierwszeństwo udziału w zajęciach mają dzieci zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mrozy. 

 

2. Warunki uczestnictwa oraz postanowienia ogólne:  

a) zgłoszenie dziecka na zajęcia wakacyjne wiąże się z obowiązkowym, prawidłowym wypełnieniem karty zgłoszenia (zał. nr 1) 

oraz pisemnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika zajęć wakacyjnych (zał. nr 2), 

obydwa załączniki muszą być podpisane przez osobę pełnoletnią (rodzica bądź opiekuna prawnego zgłaszanego dziecka);  

b)  zajęcia trwają od 08.02 do 11.02.2022r. w godzinach 10:00-13:00  

c) prace artystyczne uczestników powstałe w czasie zajęć pozostają ich własnością; 

d) opiekunowie ze strony organizatora odpowiadają za uczestników tylko podczas trwania zajęć, rodzice uczestników 

odpowiedzialni są za nich przed i po zajęciach;  

e) dziecko nie może samo przyjmować leków, a jeżeli jest taka konieczność w ciągu dnia, opiekun powinien być o tym 

bezwzględnie poinformowany i poinstruowany;  

f) Biblioteka zapewnia wodę dla uczestników; 

g) o nieobecności uczestnika danego dnia, rodzic/opiekun prawny powinien poinformować Bibliotekę najpóźniej do godz. 

9:00 przed rozpoczęciem zajęć - nieusprawiedliwienie nieobecności na zajęciach może skutkować skreśleniem z listy 

uczestników;  

h) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w jego siedzibie bądź w miejscu, w którym 

odbywają się zajęcia; 

 i) odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub zniszczenia wyrządzone przez dzieci ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.  

 

3. Zasady udziału w zajęciach:  

a) posłusznie wykonujemy polecenia instruktorów prowadzących zajęcia;  

b) dbamy o bezpieczeństwo własne i innych;  

c) nie używamy przemocy;  

d) nie mówimy brzydkich słów;  

e) przychodzimy punktualnie na zajęcia;  

f) nie biegamy podczas zajęć; 

 g) zachowujemy się kulturalnie i pozostawiamy po sobie porządek;  

h) aktywnie uczestniczymy w zajęciach; 

 i) nie opuszczamy miejsca zajęć bez zgody opiekuna. 

 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować przerwanie udziału w zajęciach danego dnia lub skreślenie 

z listy uczestników zajęć wakacyjnych i skutkować koniecznością odbioru przez rodzica.  

Akceptuję  

…………………….………………………………………………………………………  

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PODCZAS FERII ZIMOWYCH W BIBLIOTECE 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica……………………………………… 

Telefon kontaktowy………………………………………….. 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka wykonanych podczas ferii w Bibliotece na stronie 

internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach, na portalach społecznościowych, w kronice bibliotecznej, jak również w 

gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl zajęć. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być 

wycofana w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 

(data, podpis) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:  

1.  Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach (adres:05-320 Mrozy, ul. Pokoju 1., adres e-

mail:biblioteka@mrozy.pl, numer telefonu: 257574702).  

2. W Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: 

inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych przez Bibliotekę 

wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia  

danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice bibliotecznej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów 

znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą 

nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  

…………………………………………... 

(data, podpis) 
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