
REGULAMIN WYDARZENIA: „Noc Bibliotek 2022 – To się musi powieść” 

§1 . Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem wydarzenia: „Noc Bibliotek 2022 – To się musi powieść” jest  Biblioteka Szkolna im. Jana 

Dantyszka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie.  

2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w życie  

z dniem ich rozpoczęcia i obowiązuje do czasu ich zakończenia.  

3. Wydarzenie odbędzie się  30.09.2022 roku w godzinach 16:00 – 22:00. w Bibliotece Szkolnej przy ulicy 

św. Barbary 45.  

4. Celem wydarzenia „Noc Bibliotek 2022 – To się musi powieść” jest promocja czytelnictwa i biblioteki 

oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

§2 . Zasady 

5. Wydarzenie: „Noc Bibliotek 2022 – To się musi powieść” przeznaczone jest dla uczniów klas 4-8. 

Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.  

6. Zapisy do akcji odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia mogą odbywać się osobiście 

w bibliotece lub poprzez Librusa. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest podpisanie pisemnej zgody 

rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach i dostarczenie jej do 

biblioteki najpóźniej do czwartku, 29.09.2022.  

7. Uczestnicy na zajęcia przynoszą ze sobą (w miarę możliwości): kanapki, napoje, latarki, kredki.   

8. Uczestnicy wydarzenia zobligowani są do przestrzegania i wykonywania poleceń prowadzących, 

nieopuszczania biblioteki oraz poprawnego zachowywania się. Złe zachowanie skutkować będzie 

wykluczeniem z „Nocy...”.  

9. W przypadku złamania zakazu wychodzenia z biblioteki i nie stosowania się do zasad akcji, Organizator 

powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów, których obowiązkiem jest odebranie dziecka z biblioteki 

do 1 godz. od chwili powiadomienia.  

10. Biblioteka zapewnia drobny poczęstunek i napoje (herbata, woda).  

11. Przystąpienie do udziału w zajęciach jest dobrowolne i jednoznaczne do akceptacji postanowień 

niniejszego regulaminu.  

§3 . Dane osobowe  

12. Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, iż:  

 administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Biblioteka Szkolna przy Szkole 

Podstawowej w Lubawie;  

 dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach wskazanych 

w deklaracji uczestnictwa i zgodzie na wykorzystanie wizerunku; 

 dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

 dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, a w przypadku danych zawartych w 

deklaracji uczestnictwa maksymalnie przez 3 miesiące od daty zakończenia „Nocy w Bibliotece”;  

 Mają Państwo prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

§4 . Postanowienia końcowe  

13.  Przystąpienie do udziału w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 


