Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2018
Dyrektora PiMBP
im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych
z dnia 15 maja 2018 r.

Regulamin imprez organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych

§ 1.
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą
przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca
na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień
niniejszego regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie
i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.
§ 2.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających,
- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające
lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową.
3. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego
zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.
4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
osób niepełnoletnich biorących udział w imprezie, ponoszą ich opiekunowie prawni.

§ 3.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy
bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołania
przyjazdu przez artystę, niesprzyjających warunków pogodowych itp. Organizator nie będzie
zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.
§ 4.
Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na hospitalizację syna/córki* w razie zagrożenia życia
lub zdrowia, jeżeli takowe wystąpiło w trakcie trwania imprezy.
§ 5.
Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych dla celów związanych z prowadzeniem imprezy, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenia o ochronie danych) – RODO.
§ 6.
Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku/dokumentowanie przebiegu
wydarzenia oraz wykorzystanie tych materiałów do celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, marketingowych i promocyjnych prowadzonych przez PiMBP
w Ustrzykach Dolnych.
W przypadku małoletnich uczestników imprez analogiczną zgodę wyrażają opiekunowie
prawni dziecka.
§ 7.
Udział niepełnoletnich uczestników imprez prowadzonych przez PiMBP w Ustrzykach
Dolnych uzależniony jest od podpisania przez jego opiekunów prawnych Oświadczenia
o odpowiedzialności rodzica (opiekuna prawnego) za małoletniego uczestnika imprezy
(Załącznik nr 1). Formularz do pobrania na stronie www.biblioteka-ustrzyki.pl.
§ 8.
Udział w imprezie jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.
§ 9.
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie organizatora: PiMBP im. prof. E. Wanieka, ul. Rynek 5, 38-700 Ustrzyki
Dolne;
- na stronie internetowej: www.biblioteka-ustrzyki.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

Załącznik nr 1
do Regulaminu imprez organizowanych
przez PiMBP im. prof. E. Wanieka
w Ustrzykach Dolnych
z dnia 15 maja 2018 r.

Oświadczenie o odpowiedzialności rodzica (opiekuna prawnego) za małoletniego uczestnika
imprezy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka
w Ustrzykach Dolnych
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem* małoletniego
uczestnika imprezy:
Imię:………………………………………………………….……………………………………
Nazwisko:…………………………………………...................................................................
uczestniczącego w imprezie ………………………………………… w dniu …………………
w Powiatowej

i

Miejskiej

Bibliotece

Publicznej

w

Ustrzykach

Dolnych,

ul. Rynek 5, 38-700 Ustrzyki Dolne, gdzie będzie przebywał/a na wyłączną moją odpowiedzialność.
Oświadczam, że zapoznałem się z programem imprezy** oraz że przejmuję pełną
odpowiedzialność za dziecko podczas jego uczestnictwa w imprezie, a także za jego bezpieczne
przybycie na miejsce wydarzenia i powrót z imprezy.
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*
Imię:…………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:……………………………………………………...........................................................
Dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport*):……………….….……………………………
Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego:……………………………………………………………………
Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na hospitalizację syna/córki* w razie zagrożenia
życia lub zdrowia oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych
osobowych

dla

celów

związanych

z

prowadzeniem

imprezy,

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia
o ochronie danych) – RODO ponadto wyrażam zgodę na zamieszczenie wizerunku małoletniego
uczestnika w materiałach promujących i dokumentujących działalność Biblioteki.

…………………………………………………………
Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna prawnego*
*Niepotrzebne skreślić
** UWAGA: Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia i chcą wziąć udział w imprezie, muszą być pod opieką rodzica (lub
wskazanego przez niego opiekuna przez cały czas trwania imprezy).

