
 

„Noc w bibliotece” 

Regulamin: 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem „Nocy w Bibliotece” jest Samorządowe Centrum Kultury i 

Bibliotek w Szczucinie,   ul. Kościuszki 32, 33-230 Szczucin. 

2. Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7, 

33-230 Szczucin, tel. 14 643-64-15 

3. Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. 

 

4.  Liczba uczestników: 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

5. Spotkanie rozpocznie się 8 października 2021r., o godzinie 17:00 a zakończy 

o godzinie 21:00. 

 

6. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne. 

 

7.  Należy stosować się do poleceń opiekunów będących w Bibliotece.  

 

8.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego 

Centrum  Kultury i Bibliotek w Szczucinie www.sckibszczucin.pl  

 

 

 

§ 2 ZASADY 

 

1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy Bibliotek jest 

dostarczenie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do 

Regulaminu).  

2. Niepełnoletni uczestniczą w imprezie na odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych).  

http://www.sckibszczucin.pl/


3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania 

się do poleceń bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o 

mienie Biblioteki. W wypadku uporczywie nieodpowiedniego zachowania 

dziecka, pracownicy Biblioteki zawiadamiają telefonicznie rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie 

Nocy Bibliotek (dzieci nie powinny mieć przy sobie pieniędzy, wartościowych 

rzeczy itp.). 

 

§3 ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz 

Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z 

wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/ opiekun prawny udziela 

pisemnej zgody na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z 

wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich 

zatwierdzania.  

3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach 

promujących działalność Organizatora, na stronie internetowej Organizatora: 

www.sckibszczucin.pl oraz mediach społecznościowych: Facebook, Instagram.  

 

§ 4 DANE OSOBOWE 

 

1. Udział w Nocy Bibliotek może się wiązać z podaniem danych osobowych 

uczestników, w tym dziecka oraz rodzica / opiekuna prawnego.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z 

obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 

1662, z 2015r. poz. 1309.i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług 

http://www.sckibszczucin.pl/


drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. 

poz. 147.)  

4. Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury i 

Bibliotek w Szczucinie. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu 

realizacji wydarzenia i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do Nocy Bibliotek jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu.  

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Nocy Bibliotek udzielają 

bibliotekarze pod nr tel. 14 643-64-15. W sprawach nieujętych w niniejszym 

regulaminie decyduje Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w 

Szczucinie.  


