REGULAMIN Wakacje w Czytelni dla nastolatków (12-16 lat)

2018

1. Wszystkie wakacyjne zajęcia w Czytelni są bezpłatne.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ PODANY JEST NA PLAKATACH i na stronie mbpmm.pl oraz na profilu
FB. Na wybrane zajęcia nastolatki mogą być pozostawione pod opieką organizatora. DZIECI
ZGŁASZAMY I ZAPISUJEMY NA LISTĘ U OSOBY PROWADZĄCEJ. Lista tworzona jest celem
potwierdzenia obecności dzieci na zajęciach. Przy zapisie podajemy imię, nazwisko dziecka oraz numer
kontaktowy do rodzica/opiekuna.
UWAGA! Jedynym celem zbierania w/w danych osobowych przez Bibliotekę jest zapewnienie
Dziecku udziału w imprezie i kontaktu Organizatora z rodzicem/opiekunem w sytuacjach
szczególnych. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji usługi jaką jest udział Dziecka w imprezie (RODO).
Zapisy obowiązują na:
25/07, godz. 11.00 - Wakacje z Innovative Lab, warsztaty z programowania 3D
6/08, godz. 12.00 - Wakacje z Modą w Czytelni, WARSZTATY DIY
8/08, godz. 12.00 - Wakacje z Modą w Czytelni, WARSZTATY DIY
10/08, godz. 12.00 - Wakacje z Modą w Czytelni, WARSZTATY DIY
22/08, godz. 11.00 - Wakacje z Innovative Lab, warsztaty z grafiki komputerowej
3. Zapisanie dziecka na warsztaty i inne wydarzenia w Bibliotece oraz powierzenie jej w/w danych
osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
- fotografowanie dziecka zgodnie z prawem autorskim i prawami pochodnymi, w tym z prawem do
wizerunku
( wyłącznie zdjęcia grupowe, bez kadrowania) podczas imprezy iw ramach uczestnictwa w
różnych akcjach i konkursach
- na udostępnianie i wykorzystanie wizerunku Dziecka ( na zdjęciach grupowych) do celów
promujących i dokumentujących pracę Biblioteki na stronie internetowej Biblioteki, miasta,
powiatu, w internetowych serwisach, mediach społecznościowych, prasie lokalnej, branżowej i
ogólnopolskiej.
5. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odbioru dziecka po zakończeniu warsztatów.
4. Na zajęcia dzieci mogą przynieść ze sobą picie i kanapki.
5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić u prowadzącego ewentualne problemy zdrowotne
pozostawianego dziecka na warsztatach.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne (telefony, tablety itp.) przyniesione na
zajęcia przez dzieci.
7. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szacunku do innych
uczestników zajęć oraz osób prowadzących. Brak subordynacji grozi wykluczeniem z zajęć.
9. Wszystkie zajęcia odbywają się w Czytelni MBP w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 25 740 51 04 i na naszej stronie internetowej:
www.mbpmm.pl.
10. W razie wszelkich wątpliwości w kwestii ochrony Państwa danych osobowych podczas organizacji
imprezy i jej trwania prosimy o kontakt z Inspektor Ochrony Danych Biblioteki-r.chmurski@abiwarszawa.pl

