
Regulamin Akcji „Ferie z Biblioteką 2023” 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Legionowie 

w dniach 13.02 – 24.02.2023 r. 

1. Celem Akcji jest organizacja czasu wolnego dzieci podczas ferii zimowych oraz promocja czytelnictwa i 
Biblioteki. 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęd i ich rodziców lub opiekunów. 
3. Czas trwania Akcji: 13.02 – 24.02.2023 r. 
4. Terminy: 

I tydzieo:  13.02.2023 r. – 17.02.2023 r. 
II tydzieo:  20.02.2023 r. – 24.02.2023 r. 

5. Zajęcia odbywają się w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku. 
6. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 
7. Miejscem zajęd jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Tadeusza Kościuszki 8A. 
8. Organizatorem Akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie. 
9. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Akcji jest wcześniejsze mailowe 

(poczytalnia@bibliotekalegionowo.pl) lub osobiste zgłoszenie dziecka w zajęciach i podanie 
niezbędnych danych osobowych (imię, nazwisko i wiek dziecka oraz numer telefonu do opiekuna). 
Liczba miejsc jest ograniczona.  

10. W zajęciach mogą brad udział dzieci w wieku 7 – 11 lat. 
11. Uczestnikowi nie wolno opuszczad miejsca zajęd w trakcie ich trwania bez powiadomienia o tym 

osoby prowadzącej. 
12. Uczestnik ma obowiązek: dbania o czystośd oraz ład i porządek w całym otoczeniu i miejscu odbywania 

zajęd oraz przestrzegania ustalonych zasad. 
13. Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęd. 
14. Napoje i przekąski dla dziecka zapewniają rodzice bądź opiekunowie. 
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony podczas zajęd sprzęt elektroniczny np. tel. 

komórkowy i inne wartościowe rzeczy uczestników. Zachęcamy, żeby dzieci nie zabierały ich ze sobą - 
jeśli nie ma takiej potrzeby. 

16. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. 
17. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do Biblioteki i z powrotem. 
18. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbioru dzieci zgodnie z ustalonymi 

godzinami, tj. przyprowadzanie dzieci o godzinie 10:00, a odbieranie o 12:00. 
19. W przypadku gdy rodzice zdecydują, że dziecko będzie odbierane przez osoby trzecie, winni napisad 

pisemne oświadczenie upoważniające te osoby do takiej czynności. 
20. W przypadku gdy dziecko samodzielnie przychodzi na zajęcia i je opuszcza, rodzic winien napisad o 

takiej swojej decyzji oświadczenie na piśmie. 
21. Rodzice ponoszą odpowiedzialnośd za bezpieczeostwo dzieci pozostawionych bez opieki w Bibliotece 

po zakooczeniu zajęd oraz za szkody materialne wyrządzone przez ich dzieci. 
22. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny posiada informację o stanie zdrowia i zachowaniu dziecka, 

które są istotne w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach, powinien zgłosid je indywidualnie do 
bibliotekarza. 

23. W zajęciach mogą brad udział wyłącznie osoby niewykazujące objawów infekcji górnych i dolnych 
dróg oddechowych.  
 

Przystąpienie dziecka do udziału w Akcji „Ferie z Biblioteką 2023” 
jest jednoznaczne z akceptacją postanowieo niniejszego Regulaminu. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
Udział w Akcji wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka oraz  rodzica/ opiekuna prawnego. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby dziecko mogło wziąd udział w zajęciach.  
- Przetwarzanie danych osobowych odbywad się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  
- Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie. Administrator przetwarzad będzie dane 
osobowe w celu realizacji postanowieo Akcji i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 



- Administrator danych osobowych nie będzie udostępniad zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, 
chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą dysponenta danych osobowych i w zakresie określonym w tej zgodzie. Administrator 
uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 
właściwych przepisów obowiązującego prawa. 
 

Imię i nazwisko dziecka (dzieci, jeśli rodzeostwo)………………………………………………………………………. 
 
 

Legionowo, ……………………………                                                                                                    ……………………………………………….. 

(miejscowośd i data)                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


