Regulamin Klubu Malucha „Lokomotywa”

§1
1. Organizatorem Klubu Malucha „Lokomotywa” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego, ul.
Kolejowa 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 74 28 358.
2. Opiekunami spotkań są: Paulina Marciniak i Ewa Gutowska.
§2
Cele Klubu Malucha „Lokomotywa”:
1. Wprowadzenie do edukacji czytelniczej dzieci do 4 roku życia.
2. Inspirowanie do wspólnych zabaw dzieci i ich opiekunów.
3. Stworzenie miejsca do wymiany doświadczeń rodziców i opiekunów dzieci do 4 roku
życia.
4. Stworzenie bezpiecznej i wesołej atmosfery, gdzie najważniejszą wartością jest
dziecko i jego rozwój.
5. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych i społecznych.
6. Rozwijanie kreatywności i samodzielności poprzez swobodną zabawę.
7. Zabawy i zajęcia, w których uczestniczą maluchy dostosowane są do ich wieku i
możliwości.

Zagadnienia organizacyjne
1. Spotkania w ramach Klubu Malucha „Lokomotywa” będą się odbywać raz w miesiącu, w
piątki, w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Kolejowa 1, 63-300
Pleszew.
2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
3. Rodzic / opiekun prawny jest zobowiązany do wcześniejszego zapisu dziecka na zajęcia.
4. Uczestnikiem spotkań mogą być dzieci od 1 do 4 roku życia oraz ich opiekunowie.
5. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach jest przebywanie na terenie biblioteki jego
rodzica / opiekuna prawnego i sprawowanie pieczy nad dzieckiem.
6. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (załącznik
nr 1 do regulaminu) zawierająca również akceptację niniejszego regulaminu.

7. Poprawnie wypełniona zgoda zawiera czytelne dane:

- imię i nazwisko dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego,
- potwierdzenie własnoręcznym podpisem zgoda na udział dziecka w spotkaniach,
- zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.
8. Organizator nie zapewnia dziecku wyżywienia podczas trwania zajęć

Postanowienia końcowe





Zgłoszenie udziału w Klubie Malucha „Lokomotywa” oznacza przyjęcie warunków
uczestnictwa określonych niniejszym Regulaminem przez uczestnika i jego
rodzica/opiekuna prawnego.
Administratorem danych osobowych uczestników Klubu oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie
przy ulicy Kolejowej 1, zwana dalej „Administratorem”;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych w celu organizacji Klubu Malucha „Lokomotywa”;
Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych
jest wyraźna zgoda zgłaszającego na uczestnictwo w w/w Klubie (art. 6 ust. 1 pkt a
RODO);
Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Klubie, w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest uczestnictwo w Klubie; Uczestnicy Klubu oraz ich
rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Dane osobowe uczestników Klubu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przechowywane przez okres czasu niezbędny do przeprowadzenia spotkań Klubu i jego
promocji.
Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Paulina Marciniak pod nr tel. 62
74-28-358 wew. 15,
e-mail: dzieciecy@biblioteka.pleszew.pl.

Załącznik nr 1

………………………………………………, dn…………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(imię, nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KLUBIE MALUCHA „LOKOMOTYWA”
DOTYCZY…………………………………………………………………………
(imię / imiona, nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Klubie Malucha „Lokomotywa”, którego organizatorem jest
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

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

Ponadto oświadczam, że:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
i rozpowszechnianie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie mojego wizerunku i wizerunku
mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, wykonanych w trakcie zajęć organizowanych podczas
Klubu Malucha „Lokomotywa”.
Niniejsza zgoda:




Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie;
Obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
Dotyczy umieszczenia wizerunku na stronie internetowej Biblioteki (www.biblioteka.pleszew.pl),
profilach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę (www.facebook.com/BibliotekaPleszew/), w
lokalnych mediach (Życie Pleszewa, Gazeta Pleszewska) oraz serwisach lokalnych
(www.pleszew.naszemiasto.pl, www.zpleszewa.pl) w celach informacyjnych i promocyjnych Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Wizerunek, o którym mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub
ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych)
względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku mojego niepełnoletniego dziecka, na potrzeby
wskazane w oświadczeniu.

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

INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem danych osobowych uczestników Klubu Malucha „Lokomotywa” oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Kolejowej 1,
zwana dalej „Administratorem”; Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Bartkowiak, email:biblioteka@pleszew.pl;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników Klubu Malucha „Lokomotywa”
oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w celu organizacji cyklicznych spotkań w ramach Klubu i promocji
działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.
Podstawą przetwarzania danych osobowych
uczestników Klubu Malucha „Lokomotywa” oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych jest wyraźna zgoda zgłaszającego na uczestnictwo w w/w zajęciach (art. 6 ust. 1
pkt a RODO);
Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Klubie Malucha „Lokomotywa”, w przypadku
niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w Klubie.
Uczestnicy Klubu Malucha „Lokomotywa” oraz ich rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe uczestników Klubu Malucha „Lokomotywa” oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przechowywane przez okres czasu niezbędny do organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach Klubu oraz
promocji działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.
………………………………………………………………………...
(czytelny
opiekuna prawnego

podpis

rodzica

/

