
REGULAMIN IMPREZ 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

  

 I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Przyłęku, zwanej dalej Organizatorem. Do jego 

przestrzegania zobowiązany jest każdy uczestnik imprezy oraz przebywający na 

terenie Biblioteki. 

2. Przez imprezę rozumie się zajęcia kulturalno-oświatowe, warsztaty, wykłady  

i prelekcje, wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez 

Organizatora. 

3. Uczestnictwo w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez 

Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku swojego i/lub swojego dziecka w celu realizacji zadań 

statutowych Biblioteki, w tym zamieszczania zdjęć na stronach internetowych 

Biblioteki z przebiegu imprez. Każdy kto korzysta z usług programowych naszej 

instytucji kultury poprzez uczestniczenie w różnych imprezach i nie wyraża zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań 

wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych  dokonywanych przez Bibliotekę w celach 

promocyjnych i rozpowszechniania działań instytucji, jest zobowiązany zgłosić to 

pisemnie Kierownikowi Biblioteki.  

4. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

II. Postanowienia szczegółowe 

1. Dzieci w wieku do lat 6 mogą uczestniczyć w imprezach wyłącznie pod opieką 

rodziców lub opiekunów. Pod opieką bibliotekarza dziecko pozostaje tylko w czasie 

zajęć zorganizowanych dla określonej grupy dzieci, które zostały przez rodzica 

zapisane. 

2. Podczas imprez organizowanych przez Bibliotekę zabrania się: 

a ) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Organizatora  

i prowadzącego spotkanie. Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na Policję. 

Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych 

osobowych w postaci wizerunku uczestników imprez skutkować może 

odpowiedzialnością prawną, 

b) korzystania z telefonów komórkowych, 

c) spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

d) głośnego i nieprawidłowego zachowania, zakłócającego przebieg imprezy. 

3. Za rzeczy pozostawione na sali, w której odbywa się impreza Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 



4. Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez niego w trakcie imprezy mają 

wyłącznie charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

szkody powstałe podczas imprezy u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na 

skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności 

zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

5. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia podczas imprezy będą zgłaszane na 

Policję. 

III. Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Organizator nie 

przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

uczestników imprez innym osobom lub instytucjom. 

2. Dane osobowe podane przez uczestnika imprezy będą jednak przetwarzane przez 

Organizatora w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań oraz w celach 

komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 

3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany 

przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu 

jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

  

 


