
REGULAMIN FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE 2023 

organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Iłży 

 

1. Organizatorem zajęć feryjnych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży. 

2. Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 6-12 lat z terenu gminy Iłża. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach pod opieką 

dorosłych opiekunów; 

3. Zajęcia feryjne odbywają się w poniedziałki, środy i piątki - w godz. 10:00-12:00; 

4. W wyjątkowych okolicznościach zajęcia mogą być odwołane bądź przełożone na inny dzień. Wówczas placówka 

informuje o tym na profilu FB lub dzwoni do opiekunów osób, które zadeklarowały na dany dzień uczestnictwo dziecka 

w feryjnych zajęciach; 

5. Ze względu na ograniczoną liczbę osób - uczestników w zajęciach /15 osób/, wskazana jest najpóźniej dzień przed 

zajęciami potwierdzona deklaracja dziecka, bądź jego zapisanie na zajęcia – w przypadku nowego uczestnika zajęć; 

6. Organizator nie zapewnia drugiego śniadania ani wody do picia; 

7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do przyprowadzenia dziecka nie wcześniej niż o godz.  
9:50 i odbieranie go nie później niż do godz. 12:10; 

8. Dzieci, których rodzice zadeklarowali samodzielne przyjście i powrót do domu, odchodzą same. 

9. Za dewastowanie i przywłaszczenie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice /opiekunowie prawni 

uczestnika/; 

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników oraz za zniszczenie rzeczy należących do innych 

uczestników; 

11. Organizator zabrania przynoszenia na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki, tabletów itp. Jeśli dziecko ma takowy na zajęciach Biblioteka nie bierze żadnej odpowiedzialności w razie 

zagubienia; 

12. Samowolne oddalenie się z miejsca zajęć – MGBP-Iłża, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń przez 

dyżurujących opiekunów i bibliotekarzy oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu będzie skutkowało 

wykluczeniem uczestnika z zajęć feryjnych; 

13. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży nie ubezpiecza dodatkowo uczestników zajęć feryjnych – dzieci 

posiadają ubezpieczenie szkolne NNW co potwierdza rodzic w deklaracji uczestnictwa, bądź mają wykupione 

dodatkowe polisy NW. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć udostępniają organizatorowi numer telefonu zapewniający szybką 

komunikację. 

15. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do wypełnienia 

deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach feryjnych. 

16. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się klauzulą RODO /do wglądu/ obowiązującą w 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Iłży, co potwierdzają wypełnieniem i podpisaniem oświadczenia. 

 

 
Regulamin zawiera 2 załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie rodzica wyrażające zgodę na udział dziecka w zajęciach feryjnych w 2023 roku, 

organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną; 
 

- Załącznik nr 2 – Zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku; 
 

 


