
REGULAMIN UCZESTNICTWA w zajęciach online w GMINNEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W RUDZIŃCU 

I. GŁÓWNE ZASADY 

1. Organizatorem zajęć online artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych jest 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu, ul. Gliwicka 3, 44-160 Rudziniec. 

2. Do uczestnictwa w zajęciach potrzebny jest sprzęt komputerowy, smartfon lub tablet ze stabilnym łączem 
internetowym. 

3. Zapisy na zajęcia online odbywają się wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: (032) 230-86-75, bądź 
mailowo bibliotekarudziniec1@wp.pl . 

4. Każdy z Uczestników, po zapisaniu na zajęcia, musi pobrać ze strony biblioteki oświadczenie 
(www.bibliotekarudziniec.pl), bądź z profilu na facebook’u oraz zapoznać się z regulaminem zajęć. Wypełnione 
oświadczenie należy odesłać na adres mailowy bibliotekarudziniec1@wp.pl najpóźniej do 07.08.2020r. w 
formie skanu lub zdjęcia. 

5. Udział w zajęciach online jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na zajęcia online. Ilość miejsc 
ograniczona.  

W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane! 

6. Uczestnicy biorą udział w zajęciach online na własną odpowiedzialność. 

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne kontuzje lub 
nieszczęśliwe wypadki Uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania ewentualnych zaleceń lekarskich 
oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

8. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach online jest wykonanie zadania w 
przeznaczonym na nie czasie. 

9. Organizator nie ma prawa pobierania od Uczestników opłat za udział w zajęciach online. 

10. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do opieki nad nieletnimi podczas zajęć online. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rudzińcu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez 
opieki. 

11. Zabronione jest nagrywanie i publikowanie materiałów wykorzystywanych podczas zajęć online. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie uczestnika (jeżeli 
przyczyną usterki będzie wadliwy sprzęt techniczny, z którego korzysta uczestnik). 

 

II. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ 

1. Zajęcia online odbywają się w terminach i godzinach zgodnych z grafikiem zajęć podanym na profilu 
facebook’owym oraz na stronie biblioteki www.bibliotekarudziniec.pl . 
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2. Z ważnych powodów Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu ma prawo wyznaczyć inny czas i termin 
odbywania się zajęć online, o czym poinformuje uczestników. 

III. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ 

Hasło tegorocznych wakacji brzmi: "Z książką w plecaku, czyli podróżniczy rollercoaster w bibliotece..." 
 
Eskapada zakończy się 21 sierpnia - a na jej końcu na zwycięzców czekać będą ATRAKCYJNE nagrody! 
 
Poszczególne zadania będą podzielone na dwie grupy wiekowe: 

 I GRUPA WIEKOWA: 6-10 lat 
 II GRUPA WIEKOWA: 11-15 lat. 

Zadanie zostaną dopasowane do odbiorców pod względem graficznym oraz treściowym. 
 

 
Czas na wykonanie poszczególnych zadań będzie podany przy każdym wyzwaniu. 
Zadania wraz z instrukcją będą umieszczane na profilu facebook'owym oraz na naszej stronie internetowej 
www.bibliotekarudziniec.pl  
 
Uczestnicy będą zbierać punkty za pokonanie kolejnych wyzwań! Ilość punktów będzie decydowała o miejscu w 
rankingu, wygranym bonie – I ZWYCIĘSTWIE.  
 
Zadania będą następująco punktowane: 

 Zadanie 1: 10 punktów 
 Zadanie 2: 20 punktów 
 Zadanie 3: 16 punktów 

 
Łączna ilość punktów do zdobycia to 46 punktów. 
 
 
Każdy uczestnik otrzyma nagrodę za pokonanie triathlonu. 
 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Uczestnik i Opiekun Prawny Uczestnika wyraża nieodpłatnie zgodę na wielokrotne wykorzystywanie, w tym 
rozpowszechnianie, w szczególności za pośrednictwem Internetu, przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Rudzińcu, wizerunku, dziecka utrwalonego na fotografiach, nagraniach – filmach oraz na innych możliwych 
nośnikach informacji, w tym techniką cyfrową, utrwalających wizerunek lub głos, zarówno w całości, jak i w 
dowolnym fragmencie, za pośrednictwem Internetu lub innych środkach przekazu, w związanych z bieżącą 
działalnością. 

Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2019.0.1231, z późn. zm.). 

Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka; w postaci 
wizerunku, imienia, nazwiska, podanych danych kontaktowych. 

Zgodnie z art. 13 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 RODO), informuje się: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Zajęć jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rudzińcu, 44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 3. 
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2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail iod@bibliotekarudziniec.pl lub na adres 

naszej siedziby (wskazany w pkt. 1); 

3.Państwa/Podopiecznego dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji, przeprowadzenia 

oraz w celu publikacji przebiegu zajęć zgodnie z profilem działalności biblioteki. 

4.Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zajęć oraz zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do 

realizacji celów w jakich zostały zebrane. 

5.Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności: pracownikom i osobom 

delegowanym,  podmiotom obsługującym procesy na rzecz Administratora 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa oraz w okresie 

konieczności dokumentowania działalności biblioteki. 

7. Pani/Pan posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Podanie przez Państwa/Podopiecznego danych osobowych w zakresie konkursu jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do uczestnictwa. 

10 Państwa/Podopiecznego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

11. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  

(publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje się, że spółka przystąpiła do programu Tarcza 

Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzińcu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego 
korzystania z aplikacji umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach online jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

4. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rudzińcu. 
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