
REGULAMIN NOCY BIBLIOTEK 2018 W PiMBP W BRZESKU 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Nocy Bibliotek jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Brzesku   

2. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

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

czasu jej zakończenia.  

3. Noc Bibliotek odbywa się dniu 9 czerwca (tj. sobota) 2018 r., w godz. 10.00 – 22.00. 

4. Miejsce: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, Plac Targowy 10, 

32-800 Brzesko 

5. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne.  

6. Noc Bibliotek to impreza otwarta dla wszystkich chętnych. 

7. Regulamin Nocy Bibliotek dostępny jest w Wypożyczalni Działu Dorosłych, 

Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci oraz na stronie internetowej Biblioteki: 

www.bibliotekabrzesko.pl   

 

§ 2 ZASADY 

1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy Bibliotek jest dostarczenie 

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

2. Niepełnoletni uczestniczą w imprezie na odpowiedzialność osób, które sprawują nad 

nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych). 

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

poleceń bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie 

Biblioteki. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków. 

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

Bibliotek.  

 

§ 3 PROGRAM NOCY BIBLIOTEK 

1. Kiermasz książki (10.00-22.00) 

2. „Czytanie na dywanie w języku angielskim” - Szkoła Early Stage (godz. 11.00; 12.00) 

3. „Kolorowo baletowo” – występ uczniów Studia Tańca Debiut (godz. 13.00) 

4. „Zwierzęta ze starej książki” – kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci (godz. 

14.00; 18.30) 

5. Rodzinny quiz interaktywny ze znajomości bajek i baśni (godz. 15.30) 

6. „Biżuteria z duszą”- warsztaty tworzenia drewnianych bransoletek (godz. 16.00) 

7. „Odkrywcy podwodnego świata” – zajęcia edukacyjne dla dzieci (godz. 17.00) 

8. „Czas na miłość” – spektakl komediowy dla dorosłych (godz. 19.00) 

9. Gry planszowe (godz. 20.00) 



§ 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 (drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie 

w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz 

umieszczenie na stronach Organizatora: bibliotekabrzesko.pl; facebook.com/biblioteka 

brzesko  

 

§ 5 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWA I MIEJSKA 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA z siedzibą w BRZESKU, UL.PLAC TARGOWY 10; 

2. został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez 

email: ido@bibliotekabrzesko.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wydarzenia „Noc 

Bibliotek 2018 w PiMBP” i w zakresie niezbędnym do realizacji jego wykonania oraz 

w celach promocyjnych wydarzenia, na podstawie zgód oraz gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art.6 pkt e) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą media i portale społecznościowe; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia oraz 

cofnięcia zgody; 

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie 

danych będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w wydarzeniu. 

 



§ 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. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

 

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

 

imię i nazwisko dziecka ................................................................................................................ 

wiek dziecka  ....................................................................................…........................................ 

 

w organizowanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku NOCY 

BIBLIOTEK, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej 

imprezie. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

rozpoczęcia i zakończenia imprezy a domem oraz biorę odpowiedzialność finansową za 

szkody spowodowane przez moje dziecko. 

 

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

telefon kontaktowy ........................................................................................................................ 

 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem 

mojego dziecka, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

 

Zgoda obejmuje nieodpłatne prawo do wykorzystania, utrwalania, obróbki 

i powielania wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez PiMBP w Brzesku, przede 

wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących PiMBP 

w Brzesku, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących PiMBP 

w Brzesku oraz umieszczenie na stronach Biblioteki: bibliotekabrzesko.pl; 

facebook.com/biblioteka 

brzesko 

 

□ Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka. 

 

Zgromadzone dane osobowe służą wyłącznie do celów związanych 

z przeprowadzeniem imprezy i nie będą w inny sposób wykorzystywane ani udostępniane. 

 

 

…........................................................              …………………………………………..… 

miejscowość, data      czytelny podpis 


