
REGULAMIN uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach online dla dzieci i młodzieży 

organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli w roku szkolnym 2020/21r. 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach dla dzieci i 

młodzieży organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Kołbieli 05-340, ul. 

Szkolna 1, w roku szkolnym2020/21r., która jest jednocześnie wydającym Regulamin. 

Celem Warsztatów jest rozbudzanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań, zdobywanie 

nowych umiejętności oraz poznawanie otaczającego świata. 

 

§1. Kryteria uczestnictwa 

1.Warsztaty są ogólnodostępne, a udział w nich ma charakter bezpłatny.  

2.Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona. Liczebność poszczególnych grup warsztatowych 

określa -po uzgodnieniu z Prowadzącym -Organizator.  

 

§2. Rekrutacja 

1.Rekrutacja do udziału w Warsztatach prowadzona jest do wyczerpania miejsc. 

2.Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztatach następuje telefonicznie lub osobiście w siedzicie 

Biblioteki (ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel) w godzinach pracy placówki.  

3.Wpisanie na listę jest skuteczne dopiero po podpisaniu prawidłowo wypełnionej Deklaracji i 

Oświadczenia.  

4.Deklaracja i Oświadczenie dostępne są do pobrania na stronie www.bibliotekakolbiel.pl w zakładce 

„Dokumenty do pobrania” lub w siedzibie Biblioteki  

5.W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników o 

zakwalifikowaniu na Warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

6.Organizator prowadzi listę rezerwową dla osób, którym nie udało zapisać się na Warsztaty. Aby 

zostać wpisanym na listę rezerwową należy prawidłowo wypełnić i podpisać Deklarację uczestnictwa 

dziecka w warsztatach.  

 

§3. Warsztaty 

1.Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Biblioteki 

www.bibliotekakolbiel.pl 

2.Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika i Opiekuna oraz wykorzystania ich wizerunku w celach promocyjnych. 6.W 

sytuacji, gdy Uczestnik, z przyczyn losowych, nie może w podanym terminie uczestniczyć w 

warsztatach, a jest zapisany, Rodzic/Opiekun lub Uczestnik ma obowiązek mailowo, telefonicznie lub 

osobiście zgłosić taką informację do Organizatora najpóźniej na dzień przed terminem Warsztatów. 

Dwukrotne niedopełnienie tego obowiązku będzie jednoznaczne z wykreśleniem Uczestnika ze 

wszystkich warsztatów. Wolne miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 

 

 

http://www.bibliotekakolbiel.pl/


§5. Postanowienia końcowe 

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.bibliotekakolbiel.pl w zakładce „Dokumenty do 

pobrania”.  

2.Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

3.Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób polubowny, 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje 

uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej. 


