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Regulamin zajęć wakacyjnych „ Pokój zagadek Sherlocka Holmesa ”

§1
1. Organizatorem zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” 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: Patrycja Kuźmińska, Anna Ciesiółka.
§2
Cele zajęć wakacyjnych jest:
1. Zapewnienie wypoczynku i rekreacji dzieci w okresie ferii wakacyjnych;
2. Promocja literatury dziecięcej, młodzieżowej zwłaszcza literatury kryminalnej i detektywistycznej;
3. Kształtowanie umiejętności wartościowego spędzania czasu wolnego;
4. Rozwijanie kreatywnego myślenia;
5. Popularyzacja biblioteki jako miejsca interesujących spotkań i zajęć.
§3
Sprawy organizacyjne:
1. Spotkania są organizowane od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.
2. „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” będzie można odwiedzić od poniedziałku do piątku , z
wyłączeniem środy i soboty, w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Pleszewie
3. Gra polega na rozwiązaniu zagadek i łamigłówek, które wskażą skradziony przedmiot oraz złodziejaszczegóły są opisane w zasadach gry- czyli scenariuszu.
4. Gra przeznaczona jest dla maksymalnie 2 uczestników.
Sugerowany minimalny wiek 10 lat. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć tylko pod opieką
osoby pełnoletniej.
5. Gra trwa 30 minut.
6. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
7. Pracownik biblioteki może przerwać grę jeśli uczestnicy będą zachowywać się w sposób
nieodpowiedni i naruszać niniejszy regulamin lub nie przestrzegać zaleceń sanitarnych.
§4
Warunki uczestnictwa :
1. Uczestnik gry jest zobowiązany przed wejściem do odkażenia rąk, założenia maseczki oraz
rękawiczek jednorazowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w pokoju zagadek jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1
do regulaminu) zawierająca również akceptację niniejszego Regulaminu.
3. REZERWACJA może odbywać się również telefonicznie co godzinę pod numerem 627428358-Sala
Multimedialna.
4. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do
niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny, np.
telefon komórkowy i inne wartościowe rzeczy uczestników. Zachęcamy, żeby dzieci nie zabierały ich
ze sobą jeśli nie ma takiej potrzeby.
6. Uczestnicy gry / ich opiekunowie prawni/ ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone w pokoju zagadek i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną
Organizatora.
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7. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny posiada informację o stanie zdrowia
i zachowaniu dziecka, które są istotne w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach wakacyjnych
powinien zgłosić się indywidualnie do opiekuna zajęć.

§5
Informacje o ochronie danych osobowych w bibliotece













Administratorem danych osobowych uczestników zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” i ich
rodziców, opiekunów prawnych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą ul.
Kolejowa 1 , 63-300 Pleszew, tel: 62 7428358, email: biblioteka@pleszew.pl.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek
Sherlocka Holmesa” i ich rodziców, opiekunów prawnych w celu przekazania go, w przypadku konieczności,
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i jednostkom podległym oraz w celu działalności informacyjnopromocyjnej biblioteki;
Podstawą przetwarzania danych uczestników wydarzenia jest zgoda rodziców, opiekunów prawnych uczestnika
zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” i (art. 6 ust. 1 pkt a RODO); (Zgoda – zał. nr 1 )
Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa”, w
przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w nich.
Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty
uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w
ramach świadczenia usług dla administratora.
Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji
międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały
zebrane.
Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe uczestników zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” i rodziców, opiekunów
prawnych przechowywane będą przez okres 3 tygodni od zakończenia wydarzenia kulturalnego. Wizerunek osób
utrwalonych na zdjęciach przez okres niezbędny do promocji wydarzenia kulturalnego.
Uczestnicy zajęć wakacyjnych „Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” i ich rodzice, opiekunowie prawni mają prawo
do: ochrony danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii,
sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz
powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania, prawo do niepodlegania
zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych
(iod.bibliotekepleszew@wp.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku
naruszenia przepisów RODO, prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres
pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez
administratora.

§6
Postanowienia końcowe
1. W sytuacjach spornych, nieuregulowanych Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji projektu
„Biblioteczne podróże w czasie” dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

\

