
Regulamin uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych 

„Lato, lato – co Ty na to?” 

 

 

I Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach z siedzibą 
przy ul. Gościnnej 6 w Bojszowach, zwana dalej Organizatorem.  

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora. 
3. Zajęcia odbywają się w terminach wyznaczonych przez Organizatora.  
4. Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne. 

 

II Warunki uczestnictwa. 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych jest akceptacja niniejszego regulaminu, 
wypełnienie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1), podpisanie 
klauzuli RODO (załącznik nr 2). 

2. Rodzic ma obowiązek podać w karcie uczestnika numer telefonu najlepiej komórkowego. 
Numer ten będzie wykorzystywany do ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Organizatora do 
31.07.2019r.  

 

III Przepisy porządkowe i organizacyjne. 

1. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci młodzież w wieku 6-12 lat, które wcześniej zostaną 
zapisane przez swoich rodziców/opiekunów. W spektaklach teatralnych mogą wziąć udział 
dzieci od 3-go roku życia (pod opieką dorosłego). 

2. „Lato, lato – co ty na to?” obejmuje 7-dniowy program zajęć w godzinach 10.00 – 12.00. 
06.08 – „Z wyobraźnią za pan brat” – zajęcia plastyczne 
08.08 – „Łamanie główki” – zagadki, rebusy i koło fortuny 
13.08 – „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” - teatrzyk 
20.08 – „Z wyobraźnią za pan brat 2” – zajęcia plastyczne 
22.08 – „Sportowy zawrót głowy” – zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu 
27.08 – „Kramik z wierszami” - teatrzyk 
29.08 – Turniej gier planszowych. 

3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w zajęciach.  
4. Odpowiedzialność cywilnoprawną za uczestników ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć. 
6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców.  
7. Uczestnik zajęć wakacyjnych bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać siedziby Organizatora. 
8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz 

wszelkich regulaminów w miejscach pobytu. 
9. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w wyniku 

zaistniałych czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć wakacyjnych z przyczyn od niego 

niezależnych. 
11. W przypadku łamania regulaminu uczestnik w pierwszej kolejności otrzymuje upomnienie 

ustne od Organizatora, następnie o złamaniu regulaminu zostanie powiadomiony 



rodzic/opiekun. W przypadku dalszego niestosowania się do regulaminu uczestnik otrzyma 
zakaz uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 
promocyjno-marketingowych. 

13. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez 
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie 
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

14. Organizator nie zapewnia dziecku wyżywienia podczas trwania zajęć.  

 

IV Zapytania i uwagi. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniach można uzyskać: 

-osobiście w siedzibach organizatora,  

-telefonicznie pod nr 322189107, 571240360. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam / – em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych „Lato, 
lato – co ty na to” i akceptuję jego warunki. 
 
 
 
………………………………………………………    …………………………………………………. 
(miejscowość, data)      (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZAJĘCIA WAKACYJNE „LATO, LATO – CO TY NA TO?” 
 
 
 

1. Imię i nazwisko dziecka 

 

2. Wiek dziecka (wg rocznika) 

 

3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

4. Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 
 
Ze względów organizacyjnych, prosimy o zadeklarowanie udziału dziecka w poszczególnych zajęciach  
 

L.p. Data Zajęcia Udział (x) 

1 06.08 Z wyobraźnią za pan brat – zajęcia plastyczne  

2 08.08 Łamanie główki – zagadki, rebusy i koło 
fortuny 

 

3 13.08 Teatrzyk*  

4 20.08 Z wyobraźnią za pan brat 2 – zajęcia 
plastyczne 

 

5 22.08 Sportowy zawrót głowy – zajęcia ruchowe na 
świeżym powietrzu 

 

6 27.08 Teatrzyk*  

7 29.08 Turniej gier planszowych  

 
 
*Spektakle teatralne Teatru Gabi Art przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2  
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
ZAJĘCIA WAKACYJNE „LATO, LATO – CO TY NA TO?” 

 
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest:    
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach  z siedzibą w Bojszowach,   43-220 Bojszowy  
ul. Gościnna 6  
reprezentowana przez  Dyrektora   
tel. : 32 21 89107 
mail: kontakt@biblioteka.bojszowy.pl 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  
tel. : 32 21 89107  
mail: iod@biblioteka.bojszowy.pl 
 
3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody 
na publikację wizerunku, oraz na przekazanie danych innym podmiotom (strona internetowa 
biblioteki, Facebook, lokalna prasa). 
 
4) Odbiorcami Pana/Pani/Dziecka danych osobowych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w 
Bojszowach 
 
5) Pana/Pani/Dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 
 
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych 
 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich w zakresie wymaganym 
przez administratora skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie. 
 
9) Pani/Pana/Dziecka dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
 
 

Data i podpis…………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

  
 

mailto:kontakt@biblioteka.bojszowy.pl
mailto:iod@biblioteka.bojszowy.pl


 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia  
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) 

 i ich swobodnego przepływu (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 
 
 
Oświadczam, że:  
 
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojszowach, 43-220 Bojszowy ul. Gościnna 6 w zakresie 
potrzebnym do udziału w zajęciach wakacyjnych. Zostałem poinformowany/a o moich prawach i 
obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie 
moich i mojego dziecka danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach 
wakacyjnych. 
 
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek  
mojego dziecka (zarejestrowanych podczas zajęć wakacyjnych „Lato, lato – co ty na to?” w sierpniu 
2019 roku) w mediach, tj.: w Internecie (na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Bojszowach oraz na bibliotecznym profilu społecznościowym Facebook), prasie, telewizji.  
 
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie przez Bibliotekę prac mojego  
dziecka wytworzonych w czasie pobytu w Bibliotece (np. plastycznych, muzycznych,  
językowych) oraz ich publikacje w mediach, tj.: w Internecie (głównie na stronie internetowej  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach oraz na bibliotecznym profilu społecznościowym  
Facebook), prasie, telewizji.  
 
*niewłaściwe skreślić  
 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe mojego dziecka będą  
wykorzystywane wyłącznie w celu promowania jego osiągnięć oraz dokumentowania pracy  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.  
 
W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacacji, tzn. 
Facebook, Google administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-
USA i uzyskały niezbędny certyfikat. 
 
Oświadczenie jest ważne przez cały czas pobytu mojego dziecka w Gminnej Bibliotece  
Publicznej w Bojszowach oraz po zakończeniu przez niego pobytu w Bibliotece, przez 5 lat,  
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z  
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Po tym czasie zostaną usunięte.  
  
 
 
 
 
Czytelny podpis ………………………… ..................................................................................................... .  

( imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) 
 


