
Regulamin akcji Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami akcji Noc Bibliotek 2019 „Znajdźmy wspólny język” są Gminna 

Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach oraz Biblioteka Szkolna Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ciepłowodach, przy ul. Szkolnej 2, zwane dalej Organizatorami. 

2. Akcja odbywa się w nocy z dnia 4 na 5 października 2019 roku (z piątku na sobotę) 

w godzinach 18:00-23:30. 

3. Miejsce akcji: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepłowodach, Biblioteka Szkolna 

w Ciepłowodach, Świetlica ZSP, ul. Szkolna 2. 

4. Regulamin akcji dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepłowodach oraz 

w Bibliotece Szkolnej ZSP w Ciepłowodach. 

5. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne. 

6. Akcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-14 lat, czytelników Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Ciepłowodach oraz Biblioteki Szkolnej ZSP w Ciepłowodach. 

7. W akcji może wziąć udział maksymalnie 25 osób, a o zakwalifikowaniu się do niej 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Zasady 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie do dnia 27.09.2019 roku zgody 

rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji 

(Załącznik nr 1 dostępny w Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach oraz 

Bibliotece Szkolnej ZSP w Ciepłowodach). 

2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia. 

3. Podczas akcji Organizatorzy wymagać będą od dzieci, aby: 

 

a) zachowywały się kulturalnie,  

b) opiekowały się i pomagały młodszym,  

c) zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie,  

d) szanowały cudze i własne rzeczy,  

e) z problemami zwracały się do osób prowadzących zajęcia, 

f) słuchały poleceń opiekunów 

 

4. Uczestnicy akcji przynoszą ze sobą prowiant - kolację (to co dziecko zje wspólnie 

z innymi w trakcie kolacji). 

5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom napoje ciepłe. 

6. Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego opuszczania 

biblioteki i oddalania się od opiekunów bez ich zgody. 

7. W przypadku złamania zakazu wychodzenia z bibliotek i nie stosowania się do zasad 

akcji, Organizatorzy powiadamiają telefonicznie rodziców/opiekunów, których 

obowiązkiem jest odebranie dziecka z bibliotek. 

8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione lub zgubione przez dzieci 

w czasie trwania akcji. 

9. W przypadku, gdy liczba chętnych będzie mniejsza niż 10 osób, organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do odwołania akcji. 
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10. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje rodzic/opiekun prawny zostanie o tym poinformowany 

przynajmniej na dzień przed imprezą. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przywiezienia dziecka dnia 

04.10.2019 roku na godzinę 18:00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepłowodach 

i odebrania dziecka 04.10.2019 roku o godzinie 23:30 ze Świetlicy Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ciepłowodach. 

 

Główne punkty spotkania: 

 

1. Zajęcia sportowe 

2. Zajęcia kulinarne. 

3. Zwiedzanie biblioteki  w ciemnościach. 

4. Kalambury 

5. Głośne czytanie, teatrzyk. 

6. Seans filmowy. 

 

Zastrzeżenia prawne 

1. Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka 

wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć dziecka na stronach internetowych 

Organizatorów, profilach społecznościowych, portalach internetowych takich jak np. 

https://nocbibliotek.org/, http://doba.pl/dza/, http://www.cieplowody.pl/, itp.  

2. Udział w akcji może się wiązać z podaniem danych osobowych dziecka oraz  

rodzica/opiekuna prawnego. Podanie danych jest dobrowolne. 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    i ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną 

4. Administratorami danych osobowych są Gminna Biblioteka Publiczna w 

Ciepłowodach oraz Biblioteka Szkolna ZSP w Ciepłowodach, które będą przetwarzać 

dane w celu realizacji postanowień akcji i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do udziału w akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają pracownicy bibliotek pod 

nr tel.: 748103229, 509517192  lub  883277472. 
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Klauzula informacyjna dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, 

szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych 

itp.). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1.  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ciepłowodach, 57-211 Ciepłowody, ul. Szkolna 2 oraz Biblioteka 

Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowdach, 57-211 Ciepłowody, ul. 

Szkolna 2. 

2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@koptyra.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji 

uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczna 

w Ciepłowodach oraz Bibliotekę Szkolna ZSP w Ciepłowodach (takich jak: spotkania 

autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, 

zajęcia edukacyjno-artystyczne itp.) 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu 

zamknięcia sprawy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia 

zgody, jednakże jej cofnięcie nie wpływa na legalność czynności jakie zostaną 

wykonane przed jej cofnięciem, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie 

uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Ciepłowodach oraz Bibliotekę Szkolną ZSP w Ciepłowodach na które są 

organizowane zapisy imienne. 

 

mailto:iod@koptyra.pl

