
REGULAMIN ferii zimowych organizowanych  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kołbieli w 2022 roku 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Kołbieli 05-340, ul. Szkolna 1,  w 2021 roku, która 

jest jednocześnie wydającym Regulamin.  

Postanowienia ogólne 

1. Przed zgłoszeniem chęci uczestnictwa opiekun prawny uczestnika powinien 

zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w zajęciach oznacza 

zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

Zasady i warunki uczestniczenia w Feriach Zimowych 

1. Aby dziecko mogło wziąć udział w feriach zimowych organizowanych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Kołbieli opiekun prawny musi wypełnić 

Deklarację uczestnictwa w zajęciach do trzech dni przed planowanym wyjazdem i 

dostarczyć do Biblioteki w Kołbieli, ul. Szkolna 1. 

2. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku 9-13 lat. 

3. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie od 31 stycznia do 11 

lutego 2022.  

4. Młodsze dzieci mogą wziąć udział w zajęciach tylko z pomocą opiekuna prawnego.  

5. Z uwagi na stan epidemiologiczny i ogólnokrajowe obostrzenia zajęcia przybiorą 

formę wyjazdów z uwzględnieniem ścisłego reżimu sanitarnego (pomiar temperatury, 

dezynfekcja, maseczki). 

6. Uczestnik z widocznymi objawami infekcji (kaszel, katar, chrypa, temperatura itp.) 

nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach. 

7. Liczba miejsc w zajęciach jest ograniczona. Liczebność poszczególnych grup 

określa Organizator.  

8. Podczas ferii przewidziane są następujące zajęcia: wyjazd do kina, teatru, na 

warsztaty manualne, do muzeów itp. 

9. Każdy uczestnik może zapisać się na każde wybrane przez siebie zajęcia, czyli od 

jednego do dziesięciu wyjazdów. 

10. Zapisy prowadzone są wyłącznie przez Internet za pośrednictwem Strefy Zajęć. 

Dostęp do Strefy Zajęć znajduje się na stronie Biblioteki www.bibliotekakolbiel.pl w 

zakładce Zajęcia (https://www.strefazajec.pl/course/index?q=&city_id=803). 

11. Zapisy młodszych dzieci i ich opiekunów odbywają się drogą telefoniczną. Osobą 

odpowiedzialną za zapisy młodszych dzieci jest Katarzyna Bajer, tel. 601895727 

12. Na wszystkie zajęcia obowiązuje opłata w kwocie: 20,00 zł/os./dzień. Płatności 
należy dokonać przelewem na konto Biblioteki najpóźniej na trzy dni przed 

http://www.bibliotekakolbiel.pl/
https://www.strefazajec.pl/course/index?q=&city_id=803


planowanym wyjazdem. Numer konta Biblioteki - BS Mińsk Mazowiecki Oddział 

Kołbiel: 48 9226 0005 0055 0101 2000 0010 

13. Opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do przekazania informacji 

dotyczących ewentualnych chorób mogących wpłynąć na przebieg wycieczki np. o 

chorobie lokomocyjnej. 

14. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikowi przekąsek oraz picia na 

czas wycieczki oraz zapewnienia maseczki ochronnej. 

15. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia w wyznaczone miejsce 

zbiórki. Brak punktualnego przybycia będzie traktowany jako rezygnacja z 

uczestnictwa w wycieczce. W takiej sytuacji opłata za wycieczkę nie będzie 

zwracana. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki. O każdej 

zmianie Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. 

Przetwarzanie danych osobowych (RODO) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli 

(Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, telefon kontaktowy: 25 757 39 92). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-

mail: biblioteka@kolbiel.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu udziału mojego dziecka w zajęciach 2022 nie 

będą przetwarzane w żadnym innym celu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych 

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych 

jest utrata możliwości udziału dziecka w zajęciach. Ponadto informujemy, iż w związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 


