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Noc w Bibliotece 2019 

„Księga dżungli” 
 
REGULAMIN SPOTKANIA 
 

1. Organizatorem imprezy jest grupa nieformalna „Mowgli i przyjaciele”. 
 

2. Noc przeznaczona jest dla dzieci w wieku 10-15 lat. Liczba uczestników: 20 osób. 
 

3. Rekrutacja: formularze zgłoszeń, będą dostępne na stronie WWW GBP  
(http://gbp-komprachcice.pl/) oraz w formie papierowej w oddziale dla dzieci GBP 
Komprachcice.  
O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie do GBP 
zgłoszenia wraz z załącznikami 1-3. 

 
4. Termin i czas spotkania: noc z 27 na 28  września 2019 r. (z piątku na sobotę),  

od godz. 21.00 do godz. 9.00. 
 

5. Miejsce spotkania: Gminna Biblioteka Publiczna w Komprachcicach, ul. Opolska 3, 
46-070 Komprachcice. 
 

6. Uczestnicy przynoszą ze sobą rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, koce, 
karimaty itp. 

 
7. Podczas całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z biblioteki, 

przynoszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń, wulgarnego słownictwa, 
agresywnego zachowania, niepodporządkowania się poleceniom i prośbom 
opiekunów, palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu oraz innych 
używek. 

 
8. W przypadku złamania zakazów uczestnik opuszcza imprezę biblioteczną, 

bibliotekarz powiadamia telefonicznie Rodziców/Opiekunów, którzy odbierają swoje 
dziecko. 

 
9. Jeśli uczeń samodzielnie wraca do domu, musi dostarczyć pisemną zgodę rodzica na 

swój samodzielny powrót do domu. 
 

 

http://gbp-komprachcice.pl/
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10. Organizator zapewnia, że podejmie wszelkie środki, aby zapewnić bezpieczeństwo 

uczestnikom zabawy. 
 
ZASADY 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie kompletu dokumentów. 
 

2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia. 
 

3. Podczas akcji Organizator wymagać będzie od dzieci, aby: 
 

a. zachowywały się kulturalnie, 
b. opiekowały się i pomagały młodszym, 
c. angażowały się w zadania, 
d. zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie, 
e. szanowały cudze i własne rzeczy, 
f. z problemami zwracały się do osoby prowadzącej zajęcia, 
g. miejsce pracy i posiłku pozostawiały w czystości. 

 
4. Organizator zapewnia uczestnikom jeden ciepły posiłek nocny - pizzę i herbatę oraz 

jeden posiłek ranny - kanapki.   
 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione przez dzieci w 
czasie akcji. 

 
GŁÓWNE CELE AKCJI 
 

1. Promowanie czytelnictwa, zasad dobrego wychowania, kultury, szacunku, dialogu 
i przyjaźni, współpracy, rozwijania kreatywności, aktywnego słuchania, logicznego 
myślenia, doskonalenia sprawności manualnych, rozwijanie: wyobraźni, 
współzawodnictwa fair-play. 
 

2. Pokazanie, że z książką można się dobrze i interaktywnie bawić.  
 

3. Zachęcenie do odwiedzenia biblioteki i uczestniczenia w jej  życiu. 
 

4. Nauka poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów za pomocą książek 
i technologii IT. 
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5. Wyrabianie nawyku pożytecznego spędzania czasu. 

 
6. Rozwijanie zainteresowań literackich, przyrodniczych i geograficznych. 

 
7. Zachęcenie do sięgania po literaturę dla dzieci i młodzieży. 

 
8. Rozbudzenie zamiłowania do czytania książek w wersji papierowej oraz za pomocą 

nowoczesnych mediów.    
 
 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………….…………. 
(imię i nazwisko dziecka) w imprezie. 
 

• Oświadczam, że zapoznałam / -em się i akceptuję postanowienia regulaminu Noc 
w Bibliotece – „Księga Dżungli”. 
…………………………………………… (czytelny podpis rodzica). 
 

• Podaję nr tel., pod którym będę dostępna / -y podczas trwania imprezy w Bibliotece 
…………………………………………… 
 
 
Niepotrzebne skreślić: 

 Po imprezie dziecko zostanie odebrane o 9.00 przez ……………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna), 

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. 
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Załącznik 1 
 
 
 

 
 

Oświadczenie/ wyrażanie zgody  
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….  
w działaniach realizowanych w ramach projektu pt. „NOC W BIBLIOTECE – KSIĘGA DŻUNGLI”, 

realizowanego w ramach zadania „Kierunek FIO” współfinansowanego przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2019 oraz Samorządu Województwa Opolskiego.                                                  

 

                                                                                      ........................................................ 

        (czytelny podpis rodzica) 

 

 

telefon kontaktowy z rodzicem / prawnym opiekunem: 

 

tel. ........................................................ 
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Załącznik 2 
 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………….. 

w ramach realizacji projektu pt. „NOC W BIBLIOTECE – KSIĘGA DŻUNGLI”, realizowanego w 

ramach zadania „Kierunek FIO” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

2018 oraz Samorządu Województwa Opolskiego oraz nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w 

całości i fragmentach na stronach internetowych gbp-komprachcice.pl, ocwip.pl, komprachcice.pl, 

psp.komprachcice.pl, fleximind.pl, FB GBP Komprachcice, Youtube GBP Komprachcice oraz w 

lokalnej prasie zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ........................................................ 

             (czytelny podpis) 
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Załącznik 3 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa dziecka, informujemy:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
FUNDACJA FLEXI MIND 

 
1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Flexi Mind z siedzibą w Dębskiej Kuźni ul. Ozimska 12, 46-057 

Chrząstowice, e-mail: biuro@fleximind.pl, tel. (+48 77) 454 86 67. 
2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: rafal.sieradzan@fleximind.pl 

oraz listownie na adres Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
3) Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO i w celu uczestnictwa w 

szkoleniu/imprezie, której organizatorem lub współorganizatorem jest Fundacja Flexi Mind, zweryfikowania czy 
uczestniczka/uczestnik jest uprawniony do udziału w szkoleniu/imprezie, a także w celu statystycznym. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5) Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 24 miesięcy. 
Posiadasz prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania, 
e) przeniesienia danych, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

6) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w szkoleniu/imprezie. 
8) Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 
  

Zgoda na przetwarzanie danych:  
  
Ja, ………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

/imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 
 
mojego dziecka/podopiecznego…………………………………………… 

 /imię, nazwisko dziecka/ 
  

………………………………………………………  
/data,podpis/ 

 
 
 
 
 

mailto:biuro@fleximind.pl
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W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy:  
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

FUNDACJA FLEXI MIND 
 

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja Flexi Mind z siedzibą w Dębskiej Kuźni ul. Ozimska 12, 46-057 
Chrząstowice, e-mail: biuro@fleximind.pl, tel. (+48 77) 454 86 67. 

2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: rafal.sieradzan@fleximind.pl 
oraz listownie na adres Administratora z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 

3) Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO i w celu uczestnictwa w 
szkoleniu/imprezie, której organizatorem lub współorganizatorem jest Fundacja Flexi Mind, zweryfikowania czy 
uczestniczka/uczestnik jest uprawniony do udziału w szkoleniu/imprezie, a także w celu statystycznym. 

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być: 
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają  
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5) Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 24 miesięcy. 
Posiadasz prawo do: 

g) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
h) sprostowania danych osobowych, 
i) usunięcia danych, 
j) ograniczenia przetwarzania, 
k) przeniesienia danych, 
l) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

6) Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w szkoleniu/imprezie. 
8) Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych:  
  
Ja, ………………………………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  

/imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 
 
 osobowych. 

………………………………………………………  
/data, podpis/ 

 
 
 
 

 

mailto:biuro@fleximind.pl
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