
REGULAMIN UCZESTNICTWA  

w wydarzeniu pn. „Noc Bibliotek” 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. „Noc Bibliotek” to impreza o charakterze kulturalnym, organizowana w ramach ogólnopolskiej akcji o tej samej nazwie. 
2. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 

6 w Legnickim Polu. 

3. Spotkanie odbędzie się 07.10.2022 r. od godziny 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Legnickim Polu, przy Placu 

Henryka Pobożnego 6. 

4. W przebiegu Imprezy uwzględnia się: wspólne oglądanie filmu, warsztaty pisania gotykiem, zagadki biblioteczne. 

5.  Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 7 lat będącymi mieszkańcami Gminy 

Legnickie Pole. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny, dobrowolny i nieobowiązkowy.  

6. Dopuszcza się udział młodszych dzieci w wydarzeniu. Jest to decyzja indywidualna Organizatora. 

7. Na wydarzenie obowiązują zapisy zapisy w biurze Organizatora. 

8. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują bez wyjątku wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu. 
 

 

§2 

Definicje i zwroty występujące 

1. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa w czasie trwania Wydarzenia. 

2. Wydarzenie – zwane również Imprezą, uroczystość pod nazwą „Noc Bibliotek”. 

3.  Organizator– podmiot odpowiedzialny za organizację Wydarzenia, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim 

Polu. 

4. Goście – zwani również Uczestnikami, osoby, które biorą udział w wydarzeniu. 
 

§3 

Prawa i obowiązku uczestnika 

1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i akceptują program wydarzenia. 

2. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie spotkania z winy uczestnika odpowiedzialność ponosi opiekun prawny bądź 

rodzic. 

3. Uczestnicy powinien informować Organizatorów o sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 

uczestników. 

4. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscu, w których będą przebywać. 

5. Uczestnik powinien bezwzględnie przestrzegać zasad dobrego wychowania. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. 

7. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników spotkania. 

8. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych. 

9. Jeśli uczestnik decyduje się wziąć udział w imprezie kulturalno – integracyjnej, jest to jednoznaczne, że jego stan 

zdrowia jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku, węchu i inne nietypowe). 

 

                                                                                                      §4 

                                                                              Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy 
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury  
 i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
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 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego 
zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia (o ile podstawa prawna nie mówi 
inaczej), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 

 

 

§5 

Udostępnianie wizerunku 

1 Podczas imprezy Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zapisu wideo 

oraz zdjęć. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w imprezach, 

stanowiących jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku  

z działalnością statutową oraz w celu promocji imprezy. 

2 Każdemu uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego publikacji jego 

wizerunku, które nie działa wstecz. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Obecność na  terenie 

Imprezy jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zapewni swobodny dostęp do Regulaminu, poprzez zamieszczenie go na swojej stronie internetowej, a także na 

terenie imprezy. Rodzice bądź opiekunowie prawni mają obowiązek zaznajomić dzieci z niniejszym regulaminem. 

3. Wszystkie osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu zostaną zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia 

Wydarzenia. 

4. Organizator wyłącza swoją jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób postępujących niezgodnie 

z Regulaminem. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy z uzasadnionych powodów. 

6. Wszelkie postanowienia wymienione w niniejszym Regulaminie są ostatecznie i niepodważalne. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


