
REGULAMIN NOCY BIBLIOTEK 2022 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

 I BIBLIOTECE W GRĘBOCICACH 

 

 

 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem  Nocy  Bibliotek  jest  Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach 

2. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

3. „Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej 

zakończenia. 

4. Noc Bibliotek odbywa się dnia 1 października (tj. sobota) 2022 r., w godz. 18.00 – 23.00 

5. Miejsce: Biblioteka Publiczna w Grębocicach, ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice 

6. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne. Dzieci pokrywają jedynie koszt kolacji w kwocie – 

15.00 zł 

7. Regulamin Nocy Bibliotek dostępny jest w Bibliotece i stronie internetowej GOKiB: 

www.grebocickie.pl oraz Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  w Grębocicach 

 

§ 2 ZASADY 

 
1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy Bibliotek jest dostarczenie pisemnej 

zgody rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Pierwszeństwo uczestnictwa w Nocy Bibliotek mają czytelnicy zapisani do Biblioteki Publicznej 

w Grębocicach lub Filii w Krzydłowicach. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń 

bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy Bibliotek. 

 

§ 3 PROGRAM NOCY BIBLIOTEK 

              

1. Warsztaty tkackie „Sówki , mądre główki”. 

2. Włoska kolacja  

3. Książkowe domino 

4. Zadania do główkowania. 

5. Eksperymenty – przygody z nauką. 

6. Film „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” 

 

 

 

 

http://www.bibliotekabrzesko.pl/


 

§ 4 ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 
1. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora   

nieodpłatnego   prawa   do    wielokrotnego   wykorzystywania   zdjęć  z wizerunkiem uczestników, 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/opiekun prawny udziela pisemnej zgody na 

nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. 

3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością  

prowadzoną  przez  Organizatora,  przede  wszystkim  zamieszczanie   w  bezpłatnych  publikacjach   

(druk)   dotyczących   Organizatora,   wykorzystanie   w opracowaniu materiałów promocyjnych 

dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora: https://www.grebocickie.pl, oraz 

Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  w Grębocicach oraz Gminy Grębocice. 

 

§ 5 DANE OSOBOWE 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy Panią/Pana, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Grębocicach, ul. 

Kościelna 21, 59-150 Grębocice. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz 

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu publikacji wizerunku oraz udziału dziecka  w 

zajęciach.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa 

okres związany  z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano 

inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

https://www.grebocickie.pl/


9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polce jest nim Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do udziału w Nocy Bibliotek jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Nocy Bibliotek udzielają bibliotekarze pod                    

nr tel. (76) 8315-182



 

                                                                                                                        Załącznik nr 1 

 

..................................................... ............................... 
(imię i nazwisko dziecka)                                                                                                             (miejsce i data) 

 

.................................................... 
(adres zamieszkania dziecka) 

 

............................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

............................................................. 
(nr telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna) 

 

.............................................................. 
(adres email rodzica/opiekuna) 

 

                                          Zgoda na udział w wydarzeniu 

 
 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

......................................................................  w wydarzeniu "Noc Bibliotek 2022". 

Wydarzenie rozpocznie się 01.10.2022 r. roku o godzinie 18.00 a zakończy  o godzinie 23.00 

w Bibliotece Publicznej w Grębocicach. 

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

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się  z klauzulą informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych, która znajduje się  w Regulaminie Nocy Bibliotek -  § 5 DANE OSOBOWE. 

 

 

                                                                                               ................................................................ 
                                                                                                          ( data  podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 
 

 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZRUNKU DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę  

w Grębocicach  wizerunku mojego dziecka………………………………………………  

promowania działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych zarejestrowanych 

podczas realizacji zajęć oraz w mediach (Internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie  

w celu promocji placówki i nie będzie naruszał godności mojego dziecka.  

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne 

i przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich 

usunięcia jak również wycofania powyższej zgody. 

 

 

                                                                                         ............................................................ 
                                                                                                                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


