
     
REGULAMIN 

zajęć wakacyjnych organizowanych przez MBP  

1. Organizatorem zajęć jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 

2. Zajęcia odbywają się na terenie zielonym przed Biblioteką, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. W przypadku niepogody zajęcia mogą zostać odwołane najpóźniej na godzinę 

przed planowanym spotkaniem. 

3. Toaleta dla uczestników zajęć dostępna będzie w budynku. Korzystający z toalety uczestnik 

stosuje się do zamieszczonych tam instrukcji. W toalecie może przebywać max. 1 uczestnik. 

4. Zajęcia są odpłatne a ich koszt wynosi 5 zł za jedno spotkanie, płatne bezpośrednio na 

miejscu przed zajęciami. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Miasta Turku. 

5. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 6 roku życia. 

6. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 63 278 51 34. 

7. Każdy uczestnik musi mieć wypełnioną kartę zgłoszeniową, która opiekun uzupełnia i podpisuje 

bezpośrednio przed zajęciami.  

8. W zajęciach uczestniczyć mogą TYLKO i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

9. Jeżeli w domu lub w najbliższym otoczeniu przebywają osoby na kwarantannie, albo w izolacji 

domowej, osoby te nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

10. Opiekunowie każdorazowo podpisują oświadczenie o braku objawów chorobowych dziecka. 

11. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk oraz zachowania 

bezpiecznej odległości. Zalecane jest również stosowanie maseczek osłaniających usta i nos. 

12. Rodzice / opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki 

i z powrotem. Dzieci są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej. 

13. W  przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  rodzice  / opiekunowie prawni są 

zobowiązani zaznaczyć ten fakt w karcie zgłoszeniowej. 

14. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów. 

15.  Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko. 

16. Opiekunowie przed zajęciami zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą RODO i podpisania 

zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

17. Opiekunowie zapisując dziecko na zajęcia akceptują regulamin. 

18. Uczestnik zajęć ma obowiązek: 

a) podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia  

b) utrzymywać ład i porządek 

c) przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowania bezpiecznej odległości  

d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne 

e) stosować się do zapisów regulaminu i procedur bepieczeństwa MBP 

f) brać czynny udział w zajęciach programowych 

g) szanować rzeczy własne i kolegów 

h) natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia o zaistniałych problemach i wypadkach 

i) nie oddalać się od grupy bez wiedzy pracownika biblioteki 

j) zapoznać się wraz z rodzicami / opiekunami prawnymi z regulaminem uczestnika zajęć 

wakacyjnych w MPB 

19. Bezwzględnie zabrania się w czasie trwania zajęć: 

a) stosowania wobec kogokolwiek wszelkich form przemocy 

b) kradzieży oraz wszelkich zachowań, które naruszają prawa i wolność człowieka 

c) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć 



bez zgody prowadzącego zajęcia 

d) nagrywania  za  pomocą  różnych  urządzeń  głosu  i  obrazu  jakichkolwiek sytuacji  w  czasie 

trwania zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia 

20. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice / 

opiekunowie prawni. 

21. Nieprzestrzeganie  Regulaminu zajęć  będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w 

zajęciach. 

22. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:  

Administratorem podanych przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest: 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek. 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@biblioteka.turek.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Dane osobowe podane przez Państwa w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia zajęć wakacyjnych w MBP 2019, a także w celach archiwizacyjnych. Dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów/osób, z którymi 
współpracujemy na podstawie zawartych umów w celu realizacji zajęć. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz w pozostałym zakresie do czasu cofnięcia zgody. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 
uniemożliwi zarejestrowanie dziecka na zajęcia. 

23. Rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest powiadomić osoby upoważnione do odbioru 

dziecka o informacji wskazanej w pkt 12 Regulaminu 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia fotorelacji z prowadzonych zajęć i 

zamieszczenia materiałów na stronie internetowej http://biblioteka.turek.net.pl/ oraz 

prowadzonym portalu społecznościowym.                    


