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REGULAMIN IMPREZ 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PSZCZÓŁKACH 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach, zwanej dalej Organizatorem, w siedzibie 

organizatora to jest w Pszczółkach przy ulicy Kościelnej 8A, oraz w punktach bibliotecznych. 

2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi, imprezy 

kulturalno-oświatowe dla dzieci, w tym sobotnie spotkania, prelekcje, wykłady, wystawy, warsztaty, 

konkursy, lekcje biblioteczne oraz inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej organizowane lub 

współorganizowane przez Bibliotekę. 

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, 

ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych , nauczyciele, 

wychowawcy lub inni opiekunowie grupy. 

II. Zgłoszenie i zasady uczestnictwa. 

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w ogłoszeniu o imprezie. 

2. W trakcie imprezy zabrania się: korzystania z telefonów komórkowych oraz zachowania 

zakłócającego przebieg imprezy. 

3. Biblioteka ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on w stanie nietrzeźwym, 

pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim 

zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych 

uczestników. 

III. Zmiany terminu imprezy. 

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania ogłoszonej imprezy w 

uzasadnionych przypadkach. 

2. Zmiana terminu lub odwołanie imprezy zostanie ogłoszone na stronie internetowej Biblioteki, na 

Facebooku oraz na bibliotecznych tablicach ogłoszeń. 

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika. 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – Biblioteka nie przekazuje, nie 

sprzedaje i nie użycza danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane 

osobowe uczestników (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez 

Bibliotekę w celu przeprowadzenia imprezy oraz w celu komunikacji między Biblioteką a 

Uczestnikiem. 
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2. Korzystanie z imprez organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Pszczółkach. 

3. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, 

filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych. 

4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 

wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie, w szczególności poprzez 

umieszczenie fotografii w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w publikacjach 

Biblioteki, a także w serwisach i publikacjach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe 

fotografie mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich 

wykorzystanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek 

Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy 

przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 

szczególności prawo do wynagrodzenia. 

5. Każdy kto nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) przez 

Bibliotekę jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi Biblioteki. 

6. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu lub pisemne zgłoszenie braku zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Bibliotekę jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie. 

V. Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku do odwołania. 

  

Renata Ziółek 

Dyrektor GBP w Pszczółkach 


