
Regulamin ferii „Biblioteczny zawrót głowy” 2019 r. 

 

1. Organizatorem ferii „Biblioteczny zawrót głowy” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. 

K. I. Gałczyńskiego w Morągu. 

2. Ferie odbywają się w Oddziale dla Dzieci w dniach 01.07.2019-05.07.2019 i 

08.07.2019-12.07.2019 w godzinach między 10:00 a 13:00. 

3. W feriach mogą uczestniczyć w pierwszej kolejności dzieci mieszkające na terenie 

gminy i miasta Morąg. 

4. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia, Organizator ma 

prawo sprawdzić wiek na podstawie dokumentu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dziecka z udziału w feriach  

w przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka, mającego wpływ na 

dezorganizację pracy i zabawy, a także na bezpieczeństwo pozostałych uczestników.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone, bądź pozostawione 

przez dzieci podczas ferii, m.in. telefony, gry, zabawki. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończonych spotkaniach 

oraz ich odbiór przez rodziców, czy opiekunów. 

8. Organizator nie zapewnia poczęstunku w trakcie trwania zajęć. 

9. Udział w feriach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z 

wizerunkiem dziecka na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych  

mediach. Fotografie będą wykorzystywane w celu promocji  działalności Organizatora  

przez okres 20 lat. 

10. W przypadku złego samopoczucia dziecka, rodzic ma obowiązek odebrania go po 

uprzednim zawiadomieniu telefonicznym. 

11. Rodzic (prawny opiekun dziecka) zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia zajęć, podpisaną zgodę na uczestnictwo dziecka w feriach. 

12. Rodzic w celu zapisu dziecka na ferie zgadza się udostępnić Organizatorowi dane  
osobowe własne oraz dziecka w postaci imienia i nazwiska oraz numer telefonu. Nie 
podanie lub wycofanie wspomnianych danych wyklucza dziecko z udziału w feriach. 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych UE 2016/679. Dane osobowe są gromadzone w celach kontaktowych i 
stosowane są podczas informowania o stanie dziecka lub zmianach organizacyjnych 
ferii. Dane kontaktowe zostaną usunięte w ciągu miesiąca od zakończenia ferii. 
Organizatorem i Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka 
Publiczna w Morągu z siedzibą przy ul. Ogrodowa 16. W sprawach dotyczących 
danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając 
wiadomość na adres iod@bibliotekamorag.pl. Rodzice mają prawo do wglądu, 
poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych własnych i 
swoich podopiecznych oraz mogą zażądać sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
niezgodnie z celem i złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Dane  osobowe uczestników zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego z siedzibą w 
Morągu przy ul. 11 Listopada 9 w celu realizacji zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Morągu. 


