
                   załącznik nr 3 do zarządzenia 5/2018 

 

REGULAMIN IMPREZ 

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu  

 

 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady udziału udział w imprezach organizowanych w Gminnej 

Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu, zwanej dalej Organizatorem 

2. Przez imprezę rozumie się prelekcję, szkolenie, spotkanie autorskie, lekcję 

biblioteczną, konkurs, zajęcia aktywizacyjne i wszelkie wydarzenia kulturalne, 

edukacyjne organizowane lub współorganizowane przez bibliotekę. 

3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy ponoszą 

rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, 

wychowawcy przedszkoli lub inni opiekunowie grupy. 

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. 

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem. 

3. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o udziale decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do 

udziału w imprezie. 

 

Zmiana terminu i programu imprezy 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprez oraz 

terminów ich organizacji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku 

wystarczającej liczby uczestników oraz innych przypadkach wskazanych 

w zawiadomieniu o odwołaniu. 

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnego wyznaczenia nowego 

terminu jest kierowana bezpośrednio do Uczestnika telefonicznie na wskazany numer 

w zgłoszeniu lub osobiście. 

 

 

 



Opłaty za imprezy i warunki płatności 

1. Imprezy organizowane przez bibliotekę są bezpłatne. 

 

Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

1. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

2. Uczestnik ma prawo (na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.) do dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych dotyczących danych 

osobowych przysługuje Czytelnikowi  prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2 Warszawa). Usunięcie danych skutkuje rezygnacją  

z uczestnictwa w imprezie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-

marketingowych. 

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne 

utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego 

rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności 

poprzez umieszczanie fotografii, filmów: w serwisach internetowych prowadzonych 

przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub 

wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, a także w publikacjach 

i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy 

w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności 

prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest 

dozwolone. 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. 

5. Uczestnik imprezy, który nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(w tym wykorzystania wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych jest 

zobowiązany zgłosić to ustnie Organizatorowi. 

6. Pozyskane, w ramach imprez, rzeczowe prace -  

 -  trwałe Organizator przechowuje przez okres 1 roku. 

 -  nietrwałe Organizator przechowuje przez okres max. 1 miesiąc. 

 Za zgodą Organizatora Uczestnik może odebrać swoją pracę po zakończonej imprezie 

lub po zakończeniu promocji 

7. Dane osobowe/ zapisy fotograficzne, filmowe pozyskane od Uczestnika umieszczone 

na stronie internetowej Organizatora są przechowywane i usuwane po upływie 3 lat. 

8. Dane osobowe/ zapisy fotograficzne, filmowe pozyskane od Uczestnika, 

a zamieszczone w serwisach osób trzecich za jego zgodą są przechowywane zgodnie 



z polityką przechowywania danych osobowych przez osoby trzecie. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za długość przechowywania danych osobowych / zapisów 

fotograficznych, filmowych przez osoby trzecie.  

 

 

 

Odpowiedzialność 

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez 

oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora 

i Prelegenta. 

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają 

charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek 

wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych 

w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

Bezpieczeństwo 

1. W trakcie zajęć otwartych, prowadzonych w grupach, odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci spoczywa na rodzicach / opiekunach. 

2. Rodzic/Opiekun pozostawia dziecko pod opieką osoby prowadzącej zajęcia na własną 

odpowiedzialność oraz podejmuje decyzję w sprawie samodzielnego opuszczenia 

przez dziecko zajęć po ich zakończeniu. W sytuacji, gdy rodzic nie wyraża zgody na 

samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko, zobowiązany jest do odebrania dziecka 

bezpośrednio po zajęciach. 

3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia 

o samodzielnym powrocie dziecka do domu po zakończeniu zajęć. Przy 

zadeklarowanej zgodzie rodzica na samodzielne opuszczenie zajęć przez dziecko, po 

ich zakończeniu, osoba prowadząca zajęcia oraz bibliotekarz nie bierze 

odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. 

4. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. 

Zabronione jest samowolne opuszczanie zajęć przed ich zakończeniem. 

5. Organizator nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy 

pozostawionych na korytarzach lub salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach. 

6. Uczestnicy imprez zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych 

osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 

7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do 

stosowania się do poleceń pracownika biblioteki. 



8. Zabrania się uczestniczenia w imprezach osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się 

pod wpływem innych środków odurzających oraz głośnego i nieprawidłowego 

zachowania, zakłócającego przebieg imprezy. 

Przepisy końcowe 

1. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator. 

 


