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Regulamin udziału w zajęciach  

„Czytanie na spontanie – odkrywamy książki naszych mam i babć ”  

§1 . Postanowienia ogólne 

1. Zajęcia „Czytanie na spontanie – odkrywamy książki naszych mam i babć”, zwane dalej 

„Zajęciami”, realizowane są w ramach projektu „Od dziecka z książką za pan brat”, 

zwanego dalej „Projektem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.    

2. Realizatorem zajęć jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława 

Reymonta z siedzibą przy ul. Klemensa Wierusza 7-9 w Wieruszowie, tel. 62 78 41 621, 

zwana dalej „MGBP”. 

3. Celem projektu jest wzmocnienie pozycji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Wieruszowie jako instytucji animującej kulturę w gminie Wieruszów. 

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) wchodzi w życie z dniem 

podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji zajęć. 

5. MGBP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie jego 

obowiązywania. 

6. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat z terenu gminy Wieruszów i/lub 

czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie zwanych dalej 

„uczestnikami”. W przypadku młodszych dzieci z w/w grupy wiekowej w zajęciach 

pomagać muszą rodzice/opiekunowie.  

7. Uczestnicy stworzą dwie grupy każdą liczyć będzie ok. 20 osób – jedną w Pieczyskach, 

jedną w Wieruszowie.  

8. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

9. Przewiduje się realizację w każdej grupie 8 zajęć po 1-1,5 h godziny w okresie 

od 4.07.2022 do 15.07.2022. 

10. W ramach zajęć chętni uczestnicy będą mogli wziąć udział w wyjeździe do Wrocławia 

organizowanym przez MGBP w ramach projektu. Na wyjazd będą prowadzone odrębne 

zapisy, a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. W ramach wyjazdu dziecku 

musi towarzyszyć rodzic/ prawny opiekun. Biblioteka zapewni: transport  

do i z Wrocławia spod siedziby MGBP, bilet wstępu do teatru lalek, ubezpieczenie 
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NNW oraz jeden posiłek. W przypadku pozostania wolnych miejsc nabór na wyjazd 

zostanie otwarty dla dzieci i ich rodziców/opiekunów nie biorących udziału w zajęciach.  

11. Regulamin dostępny jest w siedzibie MGBP i na stronie www.mgbp-wieruszow.pl 

 

§2. Rekrutacja 

1. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie przed ich rozpoczęciem, a w razie potrzeby 

również w trakcie ich trwania (rekrutacja uzupełniająca w przypadku rezygnacji 

z udziału w zajęciach przez uczestnika). 

2. Informacja o prowadzonej rekrutacji zostanie podana do publicznej wiadomości przez 

MGBP we współpracy z partnerami projektu. 

3. O udziale w zajęciach decydować będzie kolejność zgłoszeń i spełnianie kryteriów 

udziału, w tym podpisanie niezbędnych dokumentów. 

4. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod numerem 627841621 i/lub osobiście 

w siedzibie MGBP.  

§3 . Zasady 

1. Uczestnicy zobowiązują się: 

1) punktualnie przychodzić na zajęcia i wypełnić polecenia prowadzącego,  

2) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników, a także o mienie biblioteki, 

3) niezwłocznie informować o wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na brak 

możliwości udziału w zajęciach, 

4) poddać się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 

obejmującym korzystanie z zajęć; 

5) przestrzegać zasad niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach w uzasadnionych przypadkach, 

uniemożliwiających dalszy udział, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować 

MGBP.  

3. Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w zajęciach w przypadku: 

1) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności nieuczestniczenia 

w zajęciach,  

2) nagannego zachowania polegającego na np.: notorycznym niewykonywaniu poleceń 

prowadzącego,  itp.; 
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3) podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji. 

4. Każdy przypadek wymieniony w ust. 3, rozpatrywany jest indywidualnie. 

 

§4 . Dane osobowe 

Klauzula informacyjna: 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  dalej RODO 

informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestników zajęć jest Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, adres 

ul. Klemensa Wierusza 7-9, 98-400 Wieruszów, tel. 62 78 41 621 reprezentowana 

przez Dyrektora; 

2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres email: 

iod@mgbp-wieruszow.pl; 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów) w celu realizacji projektu,  

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych 

osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione 

do odbioru danych. 

5) dane osobowe będą przetwarzane do  czasu  wycofania zgody,  a  w  przypadku  

danych  zebranych  w Deklaracji uczestnictwa w zajęciach „Czytanie na spontanie – 

odkrywamy książki naszych mam i babć” okres ten będzie wynosił maksymalnie 5 

lat od daty zakończenia projektu. 

6) Pani/Pana ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

mailto:iod@mgbp-wieruszow.pl
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z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) Pani/Pana ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek 

niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach; 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu; 

10) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
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Załącznik do REGULAMINU UDZIAŁU W ZAJĘCIACH  

„Czytanie na spontanie – odkrywamy książki naszych mam i babć” 

………..……………………… 
(miejscowość, dnia) 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH  

„Czytanie na spontanie – odkrywamy książki naszych mam i babć” 
 
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………….…………………………………….……. 
 
 Wiek / rok urodzenia…..…………………………………… 

Oświadczam, że jestem**: 

 mieszkańcem Gminy Wieruszów 

 czytelnikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta 
w Wieruszowie 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………………….. 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………. 

Zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach  „Czytanie na spontanie – odkrywamy książki 

naszych mam i babć” realizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. 
Władysława Reymonta w Wieruszowie. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć  „Czytanie na spontanie – odkrywamy 

książki naszych mam i babć” i akceptuję jego zapisy. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych  
do uczestnictwa w tego typu zajęciach.  

 

……………………………………………………. 

   Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
im. Władysława Reymonta w Wieruszowie moich i mojego dziecka danych osobowych 
zawartych w deklaracji w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem w/w zajęć. 

 

……………………………………………………. 

   Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU rodzic i dziecko  
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż  

 wyrażam zgodę ** 

 nie wyrażam zgody** 

na nieodpłatne wykorzystywanie i  rozpowszechnianie wizerunku mojego i mojego 

dziecka ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) przez 

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, 

ul. Klemensa Wierusza 7-9, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z zajęć „Czytanie na 

spontanie – odkrywamy książki naszych mam i babć”. 

 
Niniejsza zgoda:  
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook, Instagram, Google dokumenty, 
Youtube, w gazetach, Internecie;  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 
mającymi na celu promocję zajęć „Czytanie na spontanie – odkrywamy książki naszych 

mam i babć” i projektu „Od dziecka z książką za pan brat”, w ramach którego 
realizowane są zajęcia. 
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 
(istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku 
mojego i mojego dziecka na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  
       
       
        ………………………… 

  Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 

* Niepotrzebne skreślić   
** Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU dziecko  
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oświadczam, iż  

 wyrażam zgodę ** 

 nie wyrażam zgody** 

na nieodpłatne wykorzystywanie i  rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) przez Miejsko-

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Władysława Reymonta w Wieruszowie, ul. Klemensa 
Wierusza 7-9, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów z zajęć „Czytanie na spontanie – 

odkrywamy książki naszych mam i babć”. 

 
Niniejsza zgoda:  
 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;  
 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  
 dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 

społecznościowych ww. podmiotów jak Facebook, Instagram, Google dokumenty, 
Youtube, w gazetach, Internecie;  

 dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami 
mającymi na celu promocję zajęć „Czytanie na spontanie – odkrywamy książki naszych 

mam i babć” i projektu „Od dziecka z książką za pan brat”, w ramach którego 
realizowane są zajęcia. 
 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie 
(istniejących i przyszłych) względem ww. podmiotu, z tytułu wykorzystania wizerunku 
mojego dziecka na potrzeby wskazane w oświadczeniu.  
       
       
        ………………………… 

  Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego* 

* Niepotrzebne skreślić   
** Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X 
 


