
REGULAMIN NOCY BIBLIOTEK 2016 W PiMBP W BRZESKU 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Nocy Bibliotek jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Brzesku   

1. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

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

czasu jej zakończenia.  

2. Noc Bibliotek odbywa się dnia 4 czerwca (tj. sobota) 2016 r., w godz. 12.00 – 00.00 

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

32-800 Brzesko 

4. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne.  

5. Noc Bibliotek to impreza otwarta dla wszystkich chętnych. 

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

Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci, Dziale Multimedialnym 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  

2. Warsztaty „Z tabletem z podróży”  

3. Gra miejska 

4. Gry planszowe 

5. Warsztaty decoupagu (młodzież od 12 roku życia, dorośli) 

6. Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym „Ruanda. W sercu Afryki” 

7. Zajęcia plastyczne „Podróż super pojazdami” (dla dzieci w wieku 5-10 lat). 

8. Balonowo-wodne eksperymenty dla najmłodszych (dla dzieci w wieku 5-10 lat). 

9. Nocne zwiedzanie Biblioteki 

10. Nocne granie w Dziale Multimedialnym 

11. Bajkowa Akademia Filmowa 

 

§ 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: bibliotekabrzesko.pl; facebook.com/biblioteka 

brzesko  

 

 

 



§ 5 DANE OSOBOWE 

1. Udział w Nocy Bibliotek może się wiązać z podaniem danych osobowych 

uczestników, w tym dziecka oraz rodzica / opiekuna prawnego. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z 2015 

r. poz. 1309.i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147.) 

4. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Brzesku  Plac Targowy 10. Administrator przetwarzać będzie dane 

osobowe w celu realizacji wydarzenia i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.  

 

 

§ 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 4 czerwca 2016 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 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 (druk) dotyczących PiMBP w Brzesku, 
wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących PiMBP w Brzesku 
oraz umieszczenie na stronach Biblioteki: bibliotekabrzesko.pl; facebook.com/ 
bibliotekabrzesko   

□ 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   


