
 

Regulamin magicznego spotkania profilaktycznego „WYBIERAM RADOŚĆ” 

skierowanego do dzieci i młodzieży – organizowanego przez Miasto i Gminę Pilica oraz 

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pilicy. 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w magicznym spotkaniu 

profilaktycznym „WYBIERAM RADOŚĆ”, dalej zwanym spotkaniem. 

2. Spotkanie profilaktyczne odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Pilicy, ul. Zawierciańska 12, 42-436 Pilica. w dniu  26 sierpnia 2020 roku w 

godzinach od 10:00 do 13:00. 

3. Spotkanie  poprowadzi zaproszony gość z Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu 

oraz  pracownicy MGBP w Pilicy. 

4. Tematyka spotkania skierowana jest do dzieci i młodzieży powyżej 9 roku życia. 

5. Aby stać się uczestnikiem spotkania, rodzic/opiekun prawny powinien wcześniej 

zapisać dziecko. 

6. Zapisy odbywają się od 19 sierpnia do dnia poprzedzającego dzień spotkania 

7. W przypadku gdy zapisane dziecko nie będzie mogło wziąć udziału należy zgłosić to 

do Organizatora. 

8. Zapisy odbywają się stacjonarnie w MGBP w Pilicy lub telefonicznie, pod numerem 

telefonu (0 32) 67 35 143. 

9. Liczba miejsc jest ograniczona.  

10. Na spotkanie sporządzana jest lista rezerwowa.  

11. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście głównej, automatycznie przechodzi na 

nią kolejna osoba z listy rezerwowej.  

12. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. 

13. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do poszanowania praw i godności instruktora 

zachowywania się w sposób odpowiedni, niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych 

uczestników zajęć, a w szczególności przestrzegania niniejszego regulaminu. 

14. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń należy stosować się do 

zaleceń Organizatora. 

15. Materiały i przybory wykorzystywane podczas zajęć stanowią własność Organizatora, 

o ile nie są to materiały przyniesione przez Uczestnika. 

16. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone 

lub pozostawione przez Uczestnika na terenie spotkania. 

17. Uczestnik spotkania ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie lub 

cywilnie za szkody wyrządzone przez niego na terenie Organizatora, w stosunku do 

innych jego uczestników, jak i za uszkodzenie mienia Organizatora. 

18. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika, na potrzeby promocji, zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

19. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o stanie zdrowia dziecka i wyrażenie zgody na udział w zajęciach podpisane 

w dniu spotkania. 



20. Uczestnik spotkania przyjmuje do wiadomości, że udział w spotkaniu jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego i dziecka  

wizerunku poprzez fotografowanie i filmowanie , nagrywanie dźwięku oraz na 

przechowywanie, transmitowanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu w związku z 

działalnością dokumentacyjną, sprawozdawczą, reklamową i promocyjną 

Organizatora. 

21. Niepodpisanie któregoś z oświadczeń jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia 

udziału dziecka w spotkaniu. 

22. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. 


