
Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji 2019 r. organizowanych przez 

Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych jest dostarczenie przez 

rodzica/opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach (załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu), zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz przestrzeganie go.  

2. Zajęcia wakacyjne przeznaczone są w pierwszej kolejności dla dzieci mieszkających bądź 

uczących się na terenie gminy Zawadzkie, wg kolejności zgłoszeń. Na każde zajęcia 

prowadzone są odrębne zapisy. 

3. Rodzic/opiekun ma obowiązek podać numer telefonu, który będzie wykorzystywany do 

ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach. 

4. Dziecko należy przyprowadzić na miejsce prowadzonych zajęć i odebrać je po ich 

zakończeniu. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun nie wyraził zgody na samodzielny powrót 

do domu, dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu. 

5. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun wyraził zgodę na samodzielne dojście i opuszczanie 

przez dziecko terenu zajęć po ich zakończeniu, uczestnikowi nie wolno opuszczać go w 

trakcie ich trwania bez powiadomienia o tym opiekuna organizującego zajęcia. 

6. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość 

oraz ład i porządek w miejscu odbywania zajęć, przestrzegania regulaminu. Za szkody 

wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiada rodzic/opiekun. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy organizatora i 

prowadzącego zajęcia. 

7. Organizatorzy zajęć nie zapewniają dziecku wyżywienia podczas ich trwania. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt 

elektroniczny, np. telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników. 

9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą 

organizatorów w celu zorganizowania spacerów, wycieczek rowerowych itp. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć w 

wyniku zaistniałych czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów. 

11. Udział w warsztatach oznacza wyrażenie zgody na udostępnianie wizerunku uczestników 

na stronie internetowej/portalu społecznościowym organizatora wydarzenia. Zdjęcia oraz 

nagrania, w celach promocyjnych, mogą być przekazywane do zamieszczenia na łamach 

lokalnej prasy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.  

12. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

13. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Biblioteki i Kultury 

w Zawadzkiem oraz instruktorzy prowadzący zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. nr 1  

do Regulaminu uczestnictwa  

w zajęciach podczas wakacji 2019 r.  

organizowanych przez  

Bibliotekę i Kulturę  

w Zawadzkiem 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

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

nr tel................................................................................................................................................................................................... 

w zajęciach wakacyjnych 2019 r. organizowanych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem.  

Zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć dostępnym w Bibliotece i Kulturze w Zawadzkiem oraz na stronie internetowej 

(www.biblioteka.zawadzkie.pl) i FB organizatora. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka (imię i nazwisko, nr tel.). Podanie danych jest 

dobrowolne ale niezbędne w celu kontaktu, organizacji i promocji organizowanych zajęć. 

□ Dziecko będzie odbierane z zajęć przez rodzica/opiekuna 

□ Dziecko wraca do domu samodzielnie 
                                ……………………………………..……………… 

                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13A.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, organizacji i promocji warsztatów teatralnych.  

3. Posiada Pani/Pan prawo wglądu, modyfikacji, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania.  

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 

 

 

http://www.biblioteka.zawadzkie.pl/

