Regulamin „Nocy Bibliotek – Maratonu Czytelniczego”
§1
1. Organizatorem „Nocy Bibliotek - Maratonu Czytelniczego” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego, ul. Kolejowa 1, 63300 Pleszew, tel. 62 74 28 358.
2. Opiekunami będą pracownicy biblioteki.
§2
Cele organizacji „Nocy Bibliotek - Maratonu Czytelniczego”:
- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- integracja młodzieży szkolnej,
- promowanie zasad kulturalnego zachowania,
- utrwalanie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego i oferującego ciekawe formy aktywności.
§3
Zagadnienia organizacyjne
1.

„Noc

Bibliotek”

odbędzie

się

5-6

października

2019

r.

w

godzinach

2000

do

700

w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew.
2. Udział w „Nocy Bibliotek” jest bezpłatny.
3. Uczestnikami może być młodzież w wieku od 13 do 17 roku życia.
4. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (załącznik
nr 1 do regulaminu) zawierająca również akceptację niniejszego regulaminu.
5. Poprawnie wypełniona zgoda zawiera czytelne dane:
- imię i nazwisko dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego,
- numer telefonu kontaktowego,
- potwierdzenie własnoręcznym podpisem zgoda na udział dziecka w „Nocy Bibliotek”,
- zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna.
6. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzić dziecko i odebrać je o ustalonej godzinie.
7. W wyjątkowych przypadkach dziecko może opuścić teren biblioteki samodzielnie, jeżeli rodzic/opiekun
prawny zgłosi ten fakt bibliotekarzowi w formie pisemnej.
8. W przypadku udzielenia przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na samodzielny powrót dziecka do domu,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestnika.
9. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany
do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny,
np. telefon komórkowy i inne wartościowe rzeczy uczestników. Zachęcamy, żeby młodzież nie zabierała ich
ze sobą jeśli nie ma takiej potrzeby.
11.

W

przypadku,

gdy

rodzic/opiekun

prawny

posiada

informację

o

stanie

zdrowia

i zachowaniu dziecka, które są istotne w związku z uczestnictwem dziecka w „Nocy Bibliotek” powinien
zgłosić się indywidualnie do opiekuna zajęć.
12. Organizator przewiduje dla uczestników jedzenie (pizza i przekąski) oraz napoje. Inne wyżywienie we
własnym zakresie.
§4
Postanowienia końcowe


Zgłoszenie udziału w „Nocy Bibliotek” oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych
niniejszym Regulaminem przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego.



Administratorem danych osobowych uczestników 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 „Nocy Bibliotek”;
Podstawą przetwarzania danych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest wyraźna zgoda
zgłaszającego na uczestnictwo w w/w „Nocy Bibliotek” (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Nocy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
uczestnictwo w „Nocy Bibliotek”; Uczestnicy 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 Nocy Bibliotek oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą
przechowywane przez okres czasu niezbędny do przeprowadzenia „Nocy Bibliotek” i jej promocji.


Dodatkowych informacji ze strony Organizatora udziela Aldona Dryjańska pod nr tel. 62 74-28-358
wew. 17, e-mail: czytelnia@biblioteka.pleszew.pl.

