
 

REGULAMIN  

NOCY Z ANDERSENEM 
 

1. Organizatorem Nocy z Andersenem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Ryszarda Kincla w Raciborzu. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MiPBP w Raciborzu jest 

zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wypełnienie i podpisanie deklaracji 

uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Zgłoszenie do udziału w 

imprezie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.  

 

3. W Nocy z Andersenem mogą wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 11 lat, które są zapisane 

do MiPBP w Raciborzu. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

4. Noc z Andersenem rozpocznie się w piątek 27 marca 2020 r. o godz. 19.00 a zakończy w 

sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 8.00. W tym czasie niepełnoletni uczestnicy imprezy 

przebywają pod opieką organizatorów. 

 

5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich są odpowiedzialni za 

bezpieczną drogę dziecka do biblioteki i z powrotem.  

 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia 

rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.  

 

7. Organizator nie zaleca przynosić na Noc z Andersenem cennych urządzeń  

i przedmiotów wartościowych (laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty.  

 

8. Uczestnicy mają obowiązek:  

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzących,  

 brać udział w realizacji programu zajęć,  

 szanować mienie, sprzęty i wyposażenie (za szkody wyrządzone przez uczestnika 

niepełnoletniego odpowiedzialni materialnie są rodzice lub opiekunowie), 

 mieć szacunek do prowadzących, innych uczestników zajęć i samego siebie, 

 dbać o czystość i porządek,  

 zachować higienę osobistą, 

 przestrzegać zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 

dla życia i zdrowia innych, informować prowadzących, 

 zgłosić prowadzącemu wyjście z placówki po zakończonej imprezie  

(w przypadku samodzielnego powrotu do domu) 

 przestrzegać regulaminu. 

 

9. W trakcie trwania imprezy uczestnikom zabrania się: 

 używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu i 

zażywania narkotyków,  

 niszczenia sprzętów i wyposażenia, 

 opuszczania budynku biblioteki (ze względów bezpieczeństwa biblioteka zostanie 

zamknięta na czas trwania imprezy). 



10.  Niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń organizatorów, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane powiadomieniem rodziców o niewłaściwym 

zachowaniu, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w imprezie. 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 
 

12. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

MiPBP w Raciborzu. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-

mail: iodo@biblrac.pl. 

3. MiPBP zbiera następujące dane: imię i nazwisko uczestnika i opiekuna, datę urodzenia 

uczestnika, nr kontaktowy rodzica/opiekuna, wizerunek uczestnika 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i 

promocji Nocy z Andersenem. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i 

nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w 

mediach zewnętrznych.   

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia 

udziału w imprezie. 

6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. 

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, 

podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w 

celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że 

przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 

informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w 

innym kontekście nie jest dozwolone. 

6. Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-

marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w 

postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na 

dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadkach, w 

których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi 

przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 


