
Regulamin Ferii Zimowych pn. "My się w ferie nie nudzimy, 

 w Bibliotece je spędzimy" 

 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie  

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Ferii Zimowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie. 

2. Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Samsonów 6. 

3. Zajęcia dla dzieci w wieku 5-10 lat, posiadających Kartę Czytelnika  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie. 

4. Zajęcia odbywają się od 30.01.2023 do 10.02.2023 r., w poniedziałki, środy i piątki                        

w godzinach 10-12. 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci zameldowane w Gminie 

Zagnańsk.  

7. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 41 300 34 12. 

§ 2. ZASADY 

1. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do 

poleceń bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie 

Biblioteki. 

 2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Biblioteki i po skończonych zajęciach 

odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków ani napojów. 

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie zajęć. 



§ 3. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Zapisanie dziecka na Ferie Zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie 

jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na udział dziecka we 

wszystkich jego formach. 

2. Udział w zajęciach wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka, rodzica/opiekuna 

prawnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do 

udziału dziecka w Feriach Zimowych organizowanych przez GBP w Samsonowie. 

3. Zapisanie dziecka na zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych 

osobowych w celach związanych z działalnością statutową Biblioteki oraz wyrażeniu 

zgody na umieszczenie wizerunku dziecka w mediach społecznościowych, stronie 

internetowej Biblioteki, gazetkach i materiałach promocyjnych biblioteki, kronice 

okolicznościowej. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Ferii Zimowych w Bibliotece udzielają 

bibliotekarze pod numerem telefonu 41 300 34 12. 

 

 

 

 


