
 
POKiBP w Prudniku

Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna

ul. Mickiewicza 1 
48-200 Prudnik

tel. 77 436-27-60
e-mail : biblioteka@pok-prudnik.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ

MIEJSKĄ I GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W PRUDNIKU

W RAMACH AKCJI “LATO W MIEŚCIE 2020”

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem zajęć przeprowadzanych w ramach Akcji “Lato w Mieście 2020” jest 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku, zwana dalej “Organizatorem”.

2. Siedziba Organizatora zajęć znajduje się przy ulicy Mickiewicza 1 w Prudniku.

3. Regulamin zajęć i karty zgłoszeń uczestników znajdują się w siedzibie Organizatora . 

Dodatkowo niniejsze dokumenty są możliwe do pobrania ze strony internetowej 

Organizatora http://www.bibliotekaprudnik.pl.

4. Akcja “Lato w Mieście 2020” rozpoczyna się 29.06.2020 r.

§ 2  Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Zajęcia organizowane w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach Akcji “Lato w

Mieście 2020” są bezpłatne.

2. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w zajęciach jest grupa składająca się z 

maksymalnie 12 osób w wieku od 6 do 18 lat.

3. Zajęcia organizowane w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku są 

podzielone według grup wiekowych uczestników (grupa pierwsza: 6-10 lat; grupa druga: 6-

12 lat; grupa trzecia: 14-18 lat).

4. Zajęcia odbędą się w momencie, gdy zapisanych uczestników będzie minimum 7 osób.
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5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapoznanie się z regulaminem, 

klauzulami informacyjnymi dotyczącymi danych osobowych, stanu zdrowia oraz 

wykorzystania wizerunku. Uczestnik wypełnienia kartę zgłoszeniową i dostarcza ją do 

siedziby Organizatora w terminie nieprzekraczalnym dwóch (2) dni przed rozpoczęciem 

konkretnych zajęć. 

6. Zajęcia organizowane są odrębnie, stąd przed każdymi należy dostarczyć osobne karty 

zgłoszeń.

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć (nie wynikającej z sytuacji losowych) należy 

taką informację podać do wiadomości Organizatora w nieprzekraczalnym terminie dwóch 

dni przed rozpoczęciem zajęć. 

8. Rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione są zobowiązani do punktualnego 

przyprowadzenia i odebrania uczestnika zajęć.

9. Za szkody wyrządzone przez uczetnika odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zajęć.

§ 3  Informacje dotyczące reżimu sanitarnego

1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania panującego reżimu sanitarnego, 

tj:

- obowiązkowego zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy ochronnej;

- obowiązkowej dezynfekcji dłoni przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu;

- zachowania przyjętej, bezpiecznej odległości od drugiej osoby ( 2 metry).

2. Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekcji oraz przygotowanie infrastruktury 

lokalowej dostosowanej do przeprowadzenia zajęć. 

§ 4  Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w zajęciach oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator.



3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie i zobowiązuje się do 

natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach w których 

uprzednio opublikował regulamin. 

§ 5  Załączniki do regulaminu

1. Klauzula informacyjna.

2. Klauzula informacyjna dotycząca wykorzystania wizerunku.

3. Karta zgłoszenia uczestnika zajęć.

4. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć.

Regulamin wchodzi w życie 25.06.2020 r.

Izabela Mazur

Kierownik ds Biblioteki

Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku



 KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz z statutem Prudnickiego Ośrodka  

Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku -Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku 

informuje, iż :

1)   Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prudnicki Ośrodek Kultury i 

Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kościuszki 1 A, 48-200 Prudnik. 

2)  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres email: 

inspektor.rodo@pok-prudnik.pl

3)   Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udostępniania, odzyskiwania, 

windykacji zbiorów, ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z 

regulaminem na podstawie art.6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia oraz Ustawy z dnia 27

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2018 poz. 574 ) oraz statystyki bibliotecznej na 

podstawie art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

4)   Pani / Pana dane osobowe, po utracie statusu użytkownika biblioteki, będą 

przetwarzane przez okres pięciu lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce 

wtedy, gdy użytkownik jest dłużnikiem, lub ciążą na nim wobec biblioteki 

zobowiązania innego rodzaju.

5)  Pani / Pana dane osobowe będą przekazane producentowi systemu IT, w celu 

prawidłowego  nadzoru nad systemem bibliotecznym.

6)  Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Polski.

7)  Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji

o zakresie  przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych.

8)  Posiada Pani / Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, jeżeli nie 

będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania .

9)  Posiada Pani / Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia

zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne.

10)  Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym 

na profilowaniu.

11)  Posiada Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego 

przetwarzanych danych osobowych.

       12)  Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który 

zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.



                            KLAUZULA INFORMACYJNA –

                              WYKORZYSTANIE WIZERUNKU –       

                       PRUDNICKI OŚRODEK KULTURY I 

                    BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRUDNIKU

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku informuje, iż zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27. 04. 2016 r. w sprawie 

ochrony i przetwarzania danych osobowych, każdy uczestnik imprez i wydarzeń organizowanych 

przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku, wyraża dobrowolną zgodę na 

wykorzystanie swoich danych osobowych, m.in. wizerunku oraz ich przetwarzanie, 

przechowywanie i rozpowszechnianie w celach informacyjnych oraz promocyjnych poprzez 

udostępnianie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności zamieszczenia 

wizerunku w mediach w związku z prowadzoną przez Prudnicki Ośrodek Kultury I Biblioteki 

Publicznej w Prudniku działalnością kulturalną.

Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne 

utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w 

serwisach internetowych prowadzonych przez Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w 

Prudniku, w innych elektronicznych środkach przekazu, lub wykorzystywanych w dowolnym 

zakresie przez POKiBP, w publikacjach POKiBP, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,

z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 

ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez POKiBP, a ich wykorzystywanie w innym



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MIEJSKĄ I GMINNĄ BIBLIOTEKĘ 

PUBLICZNĄ W PRUDNIKU

W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2020

Imię i nazwisko uczestnika:

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

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego):

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

Adres zamieszkania:

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

................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:

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

Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia służbom sanitarnym kontaktu z uczestnikami 

zajęć w przypadku gdy po ich zakończeniu okaże się, że osoba zakażona (COVID-19) brała 

udział w zajęciach.



OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MIEJSKĄ I GMINNĄ BIBLIOTEKĘ 

PUBLICZNĄ W PRUDNIKU

W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2020

Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie występują u niego objawy 

mogące sugerować zakażenie wirusem COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, problemy z 

oddychaniem). Oświadczam, że nikt z domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie 

z powodu COVID-19. Potwierdzam również, że zapoznałem/-am się z zasadami sanitarno – 

higienicznymi obowiązującymi w placówce, w której odbywają się zajęcia. Jako rodzic / opiekun 

samodzielnie podejmuję decyzję dotyczącą dziecka oraz świadomie decyduję się na istniejące 

zagrożenie zakażeniem COVID-19. 

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

Data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna



OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA 

ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

MIEJSKĄ I GMINNĄ BIBLIOTEKĘ 

PUBLICZNĄ W PRUDNIKU

W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2020

Niniejszym oświadczam, że jestem zdrowy/-a  i nie występują u mnie objawy mogące 

sugerować zakażenie wirusem COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem). 

Oświadczam, że nikt z domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie z powodu 

COVID-19. Potwierdzam również, że zapoznałem/-am się z zasadami sanitarno – higienicznymi 

obowiązującymi w placówce, w której odbywają się zajęcia.  Samodzielnie podejmuję decyzję 

dotyczącą udziału w zajęciach oraz świadomie decyduję się na istniejące zagrożenie zakażeniem 

COVID-19. 

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

Data, imię i nazwisko uczestnika zajęć
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