Regulamin uczestnictwa „Wakacje w Bibliotece” 2021r.

1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu,
ul. Górna 33.
2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 – 8 lat.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GBP Świerklaniec
jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wypełnienie oraz podpisanie deklaracji
uczestnictwa przez rodzica bądź prawnego opiekuna oraz uiszczenie opłaty za zajęcia.
4. Zajęcia organizowane przez GBP Świerklaniec w ramach akcji „Wakacje
w bibliotece” prowadzone są odpłatnie: 50 zł za cały tydzień. Istnieje również
możliwość zapisania na poszczególne dni, wtedy kwota wynosi 10 zł za każde
warsztaty.
5. Płatność za zajęcia powinna być dokonana osobiście, najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć.
6. Opłata pobierana jest w siedzibie biblioteki przy ulicy Górnej 33 w Świerklańcu.
7. Nie ma możliwości zwrotu wnoszonych opłat z uwagi na absencję uczestnika.
8. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć
w materiałach informacyjnych i promocyjnych Biblioteki.
9. Rodzic / opiekun ma obowiązek podać numer telefonu, który będzie wykorzystywany
do ewentualnego kontaktu w nagłych wypadkach.
10. Rodzic / opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą
organizatorów w celu zorganizowania spacerów, wyjazdów.
11. Ze względu na panującą pandemie COVID - 19 Biblioteka nie zapewnia wyżywienia
podczas trwania zajęć.
12. W kwestiach nieprzewidzianych w regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Świerklańcu.

Załącznik nr 1
do regulaminu uczestnictwa
„Wakacje w Bibliotece” 2021 r.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
nr tel. …………………………………………………………………………………………..
w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Świerklańcu. Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Regulaminem zajęć dostępnym
na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekaswierklaniec.pl)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych danych osobowych
zawartych w karcie zgody zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych
osobowych. Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych GBP Świerklaniec
zdjęć wykonanych podczas trwania akcji „Wakacje w Bibliotece”.

……………………
(data)

……………………………………
(podpis rodzica / opiekuna)

