
Załącznik nr 1 

Regulamin zajęć „Lato w Bibliotece” 

§ 1 

Informacje organizacyjne 

1. Organizatorem zajęć „Lato w Bibliotece” jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 

Mazowiecki. 

2. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-9 lat, zamieszkałych w gminie Grodzisk 

Mazowiecki. 

3. Zajęcia będą realizowane w dwóch terminach: 

13 - 17 lipca - Mediateka, ul. 3 Maja 57 (biblioteka II piętro) w godz. od 10:00-14:00 

17 - 21 sierpnia - Pawilon Kultury, ul. Westfala 3 w godz. od 10:00-14:00 

Można zapisać dziecko tylko na jeden wybrany termin / tydzień zajęć 

4. Warunkiem uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę 

jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez rodzica/prawnego 

opiekuna dziecka, które jest uczestnikiem zajęć.  

5. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nie zapoznanie 

się z regulaminem nie zwalnia od stosowania się do jego postanowień. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

placówki i z powrotem. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za drogę dziecka „z” i 

„do” Biblioteki. 

7. Osoby uczestniczące w zajęciach są przyprowadzane do placówki nie wcześniej niż 10 

minut przed ich rozpoczęciem i odbierane przez rodziców/opiekunów niezwłocznie po ich 

zakończeniu. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka 

mają obowiązek każdego dnia zgłosić instruktorowi fakt odbioru dziecka i podpisać listę 

odbioru. 

9. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice / opiekunowie prawni są 

zobowiązani przy zapisie dziecka na zajęcia podpisać stosowne oświadczenie. W 

przypadku gdy dziecko takie po godz. 14.15 pozostaje na terenie biblioteki instruktorzy nie 

ponoszą za nie odpowiedzialności (Regulamin Biblioteki z dn. 01.03.2019 r. Roz.IV §9). 

10. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do osobistego lub telefonicznego zgłoszenia 

nieobecność dziecka na pierwszych zajęciach. Brak zgłoszenia skutkować będzie 

skreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne 

dziecko z listy rezerwowej, które rozpocznie udział w zajęciach od dnia następnego. 

11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek: 

a) Dostosować się do poleceń Instruktorów 

b) Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

c) Zachowywać kulturę i higienę osobistą 

d) Szanować mienie i pomoce dydaktyczne 

e) Mieć drugie śniadanie, napój niegazowany i obuwie na zmianę 

f) Nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia 

g) Każdorazowo zgłaszać złe samopoczucie Instruktorom. 



12. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/prawny opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz 

kondycji fizycznej dziecka. W pierwszym dniu zajęć rodzic/opiekun prawny wypełnia 

kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia „Lato w Bibliotece” w czasie pandemii wirusa 

SARS-CoV-19 (załącznik nr 1). 

13. Samodzielne oddalanie się od instruktorów, niezdyscyplinowanie, nie reagowanie na 

polecenia, nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu lub stwarzanie zagrożenia dla 

pozostałych uczestników zajęć będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności, 

wykluczeniem uczestnika z zajęć. 

14.  Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice / 

opiekunowie prawni. 

15. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby związane z organizacją zajęć zgodnie z wdrożoną w Bibliotece dokumentacją 

ochrony danych osobowych (załącznik nr 2). 

16. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego 

dziecka na potrzeby dokumentujące działalność Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki w ramach zajęć „Lato w Bibliotece”. 

§2 

Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach przyprowadzających dziecko 

na zajęcia w związku z wprowadzeniem procedury zachowania bezpieczeństwa w 

Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2. 

 
1. Rodzice/opiekun prawny przyprowadza do placówki dziecko zdrowe, bez objawów 

sugerujących jakąkolwiek chorobę. 
2. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu i w czasie pobytu w 

placówce w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W wypadku podwyższonej 
temperatury uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki na zajęcia. 

3. Nie posyłają uczestnika na zajęcia jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 
izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

4. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć na zabieranie do placówki żadnych przedmiotów, za 
wyjątkiem materiałów plastycznych niezbędnych do zajęć. 

5. Rodzice zachowują odstęp 1.5-2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

§3 

Informacje dotyczące zapisów 

1. Ilość miejsc w grupach jest niezmienna i ograniczona (10 miejsc). 

2. Zapisy na zajęcia będą prowadzone dnia 8 lipca 2020 r. od godziny 16.00 w: 

Mediatece (biblioteka parter), ul. 3 Maja 57 w Grodzisku Maz.  

3. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek posiadać kartę Biblioteki Publicznej Gminy 

Grodzisk Mazowiecki. 

4. Dziecko na zajęcia może zapisać osobiście wyłącznie rodzic lub opiekun prawny 

(osoby spokrewnione: babcia, dziadek lub inna bliska osoba dziecka nie jest 



opiekunem prawnym w świetle prawa polskiego, jeżeli sądownie nie nabyła takich 

praw). 

5. Dla osób, które nie zostały zapisane na listę właściwą (10 miejsc) zostaje stworzona 

lista rezerwowa (5 miejsc). 

 

Regulamin zawiera postanowienia „Procedury zachowania bezpieczeństwa w Bibliotece 

Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” 

(Zarządzenie  nr 7/2020 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy  Grodzisk Mazowiecki z 

dnia 01.07.2020 w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa w 

Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki w trakcie pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2.) 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem zajęć „Lato w Bibliotece” i w pełni go akceptuję. 

 

 

….…………………………………………………… 
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia „Lato w Bibliotece” w czasie pandemii 

wirusa SARS-CoV-19 

(Kartę wypełniają rodzice lub opiekuni prawni) 

 

I. DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko dziecka.................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia   ..............................................................................lat………… 

Adres zamieszkania dziecka ........................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów, nr telefonu, adres zamieszkania: 

1………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Zaznaczyć odpowiedź: 

Czy w ciągu 2 tygodni przebywało dziecko za granicą?  TAK/NIE 

Uwagi:………………………………………………………………………………. 

Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? 

TAK/NIE 

Uwagi:………………………………………………………………………………. 

Czy Pan, Pani lub dziecko jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 

(kwarantanna)?  TAK/NIE 

Uwagi:………………………………………………………………………………. 

 



Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE 

Uwagi:………………………………………………………………………………. 

Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z 

domowników ? TAK/NIE 

Uwagi:………………………………………………………………………………. 

INNE WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

ZGODA NA WYKONANIE POMIARU TEMPERATURY CIAŁA 

Wyrażam zgodę ……………………………………………………………………… 

podpis 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA  

Dziecko będzie odbierane wyłącznie przez ………………………………………………..  

Dziecko będzie wracało samodzielnie na co wyrażam zgodę(czytelny 

podpis)  ………………………………… 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie  informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

 

 

(Data, podpis)  ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



załącznik nr 2 do regulaminu 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

Informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 

Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: 

kontakt@biblioteka.grodzisk.pl,  tel. (22) 120-29-00 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: jrkdoradztwo@gmail.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji działalności Biblioteki oraz imprez 

organizowanych w Bibliotece i poza jej siedzibą, na podstawie Pani/ Pana zgody. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w oświadczeniu zgody mogą być: podmioty 

przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na 

naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych 

Osobowych, w tym Podmiot utrzymujący na swoich serwerach system uprawniony 

podmiot obsługi informatycznej, organy administracji publicznej uprawnione do 

uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do promowania działań 

prowadzonych przez Bibliotekę. 

7. Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do 

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO Pani/Panu nie przysługuje. 

9. Ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi sankcjami.  

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

   

    Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości: 

………….……………………..…………… 

Podpis składającej oświadczenie 

 

 

                                                           

mailto:m.pulawska@biblioteka.grodzisk.pl

