
REGULAMIN zajęć „Lato w bibliotece 2021” 

1. Zajęcia w ramach „Lato w bibliotece 2021”, których organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy 

Grodzisk Mazowiecki będą realizowane w dwóch turnusach: 

         16-20.08.2021 - Mediateka, ul. 3 Maja 57 (biblioteka II piętro)  

         23-27.08.2021 - Pawilon Kultury, ul. Westfala 3. 

2. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktorów w godz. 10:00-14:00.  

3. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-10 lat, zamieszkałych w gminie Grodzisk Mazowiecki. 

4. Można zapisać dziecko tylko na jeden wybrany turnus / tydzień zajęć. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z 

powrotem. 

6. Rodzice / opiekunowie prawni lub osoby upoważnione przez rodziców (upoważnienie załącznik nr 1) 

do odbioru dziecka mają obowiązek każdego dnia zgłosić instruktorowi fakt odbioru dziecka i 

podpisać listę odbioru. 

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

przy zapisie dziecka podpisać stosowne oświadczenie (załącznik nr 2). 

8. Odbiór dzieci powinien nastąpić nie później niż do godziny 14:15. Po tej godzinie instruktorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za dzieci. Dzieci przebywające na terenie Biblioteki obowiązują zasady 

zawarte w regulaminie korzystania z oferty i usług Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 14/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2020 r. 

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

nieobecność dziecka na 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. 

10. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się pokryć koszty wycieczek (szczegółowe inf. w 

harmonogramie wypoczynku danej placówki) oraz wpłacić instruktorowi potrzebną kwotę najpóźniej 

w dniu wycieczki, w czasie przyprowadzania dziecka. 

11. Uczestnicy zajęć w ramach „Lato w bibliotece 2021” mają obowiązek: 

a) Dostosować się do poleceń Instruktorów 

b) Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 

c) Zachowywać kulturę i higienę osobistą, przestrzegać wytycznych GIS. 

d) Szanować mienie i pomoce dydaktyczne 

e) Zgłaszać Instruktorowi wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (samodzielny powrót) 

f) Przestrzegać zasad poruszania się po drogach publicznych 

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

h) Nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia 

i) Każdorazowo zgłaszać złe samopoczucie Instruktorom. 

12. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice / opiekunowie prawni.  

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. Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na realizację poza siedzibą biblioteki zajęć /wycieczek 

pieszych oraz transportem zorganizowanym zawartych w harmonogramie „Lata w bibliotece 2021”. 

15. Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach „Lato w bibliotece 2021” 

oraz przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych) na potrzeby administracyjne Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz 

zgodę na wykorzystywanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby dokumentujące działalność 

Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zgodnie z załącznikiem nr 3. 

16. Rodzic lub opiekun prawny w dniu rozpoczęcia zajęć wypełnia i składa w placówce prowadzącej 

zajęcia oświadczenie dotyczące osoby uczestniczącej w zajęciach w związku ze stanem zagrożenia 

chorobą COVID-19 (Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji GIS) – załącznik nr 4. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW: 

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



2. Zapisy tylko osobiste na zajęcia będą prowadzone dnia 12 lipca 2021 r. od godziny 17.00 w: 

✓ Mediatece (biblioteka II piętro), ul. 3 Maja 57 w Grodzisku Maz. (na zajęcia w dniach 16-20.08. 

2021) 

✓ Pawilonie Kultury, ul. Westfala 3 w Grodzisk Maz. (na zajęcia w dniach 23-27.08.2021). 

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

Mazowiecki. 

4. Dziecko na  „Lato w bibliotece 2021” może zapisać tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny 

(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 dostały się na listę właściwą (10 miejsc) zostaje stworzona lista rezerwowa (5 

miejsc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 

do regulaminu akcji Lato w bibliotece 2021 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja niżej podpisana, …………………………………………………………………rodzic/opiekun prawny* 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………

…………………….., legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze …………………………………., 

upoważniam Panią/Pana* ……………………………………………..…………………legitymującą/cego się 

dowodem osobistym o numerze …………………………………………………do obioru mojego 

dziecka ……………………………………………………………………. z zajęć „Lato w bibliotece 2021” 

zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki, w ………………. (nazwa placówki), 

Grodzisk Mazowiecki, ul. …………………………, w dniach ……………………i ponoszę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka do domu. 

 
 

                                                                                ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                                            Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

• Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do regulaminu akcji Lato w bibliotece 2021 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana, …………………………………………………………………………zamieszkała/y  

…………………………………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym o numerze ………………………………………., oświadczam, że  

moje dziecko …………………………………………………………….… będzie wracało samodzielnie do 

domu po skończonych zajęciach „Lato w bibliotece 2021”, zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną 

Gminy Grodzisk Mazowiecki, w ………………. (nazwa placówki), Grodzisk Mazowiecki, 

ul. …………………………, w dniach ……………………i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny 

powrót mojego dziecka do domu. 

 

 

                                                                               ……………………………………………… 

                                                                               Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 

do regulaminu akcji Lato w bibliotece 2021 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH „LATO W BIBLIOTECE 2021” 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………..................................................................….. 
                                                                                                      (imię , nazwisko, wiek)  

zamieszkałego ………………………………………………………………………………………………………… 

kontakt do obojga rodziców …………………………………………………………………………………………… 

w zajęciach „Lato w bibliotece 2021”, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki na 

terenie ……………………. w Grodzisku Mazowieckim,  ul. …………………., w dniach …………………… r. 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1) dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 
2) posiadam kartę biblioteczną nr ………………………………..        

………………………………………………………. 

                                                                                                        data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem zajęć „Lato w bibliotece 2021” i w pełni go akceptuję.  

                                                                        …………………………………………………… 

                                                                                                    data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016 r.) zwanego RODO:  

□ Wyrażam zgodę                     □ Nie wyrażam zgody                 (zaznaczyć właściwe) 

na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu realizacji ww zajęć oraz możliwości 

kontaktowania się ze mną w wyżej wymienionych sprawach. Oświadczam, że zobowiązuję się do informowania na 

bieżąco o zmianie ww. danych.  

□ Wyrażam zgodę                     □ Nie wyrażam zgody                  (zaznaczyć właściwe)  

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki tzn.: 

zdjęć zarejestrowanych (utrwalonych) w czasie trwania zajęć „Lato w bibliotece 2021” bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej Biblioteki i fanpage'u na portalu Facebook. Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o 

wynagrodzenie względem Biblioteki z tytułu wykorzystania wizerunku. Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego 

oświadczenia.  

Jednocześnie informuję, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej 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, w 

tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka, prawie 

dostępu do treści danych, prawie ich poprawiania oraz o obowiązku podania danych i konsekwencjach ich niepodania, 

a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznamy, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.  

 

…………………………………………………                                                   …………..……………… 
                       Miejscowość, data                                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



 
Załącznik nr 4 

do regulaminu akcji Lato w bibliotece 2021 

 

Oświadczenie 

 dotyczące osoby uczestniczącej w zajęciach w związku ze stanem zagrożenia chorobą 

COVID-19 (Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji GIS).  

Imię i nazwisko 

(uczestnika zajęć): 

 

 

PESEL: 

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

prawnego: 

 

Telefon kontaktowy: 

 

Oświadczam, że: * niepotrzebne skreślić 

 

Kaszel  TAK / NIE* 

Gorączka(temperatura powyżej 38oC) TAK / NIE* 

Utrata węchu i smaku TAK / NIE* 

Duszność/problem z oddychaniem/ TAK / NIE* 

Inne objawy:   

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko przebywało w rejonach 

transmisji korona wirusa? 

(lista krajów codziennie publikowana na stronie 

www.gis.gov.pl) 

TAK / NIE* 

Czy w ciągu ostatnich 14 dni dziecko miało bezpośredni 

kontakt z: 

-osobą z rozpoznaną infekcją  COVID-19  

-osobą podejrzaną o infekcję  COVID-19 

-osobą będącą w izolacji/kwarantannie  

 

 

TAK / NIE* 

TAK / NIE* 

TAK / NIE* 

 

                  Miejscowość, data                                 Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika zajęć lub opiekuna prawnego 

 

 


