
 
Regulamin imprezy 

NOC W BIBLIOTECE  
„Kresowa przygoda- Białoruś” 

Grojec 25/26.08.2017 r. 

 
1. Organizatorem imprezy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu. 
2. Noc w bibliotece „Kresowa przygoda- Białoruś” jest wynikiem udziału Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu  z/s w Grojcu w konkursie „Kierunek: Wschód”. 
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji 
Wolności   w ramach programu RITA- Przemiany w regionie,  realizowanego przez 
Fundację Edukacja dla Demokracji. 
3. Impreza przeznaczona jest dla dzieci z terenu Gminy Oświęcim, w wieku 7-12 lat.  

Liczba uczestników: max.25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
4. Miejsce imprezy: Biblioteka Głowna w Grojcu/ Dom Ludowy w Grojcu, ul Główna 1. 
5. Termin: noc z 25 na 26 sierpnia 2017 r. (z piątku na sobotę), od godz. 18:00- 7:00. 
6. Uczestnicy imprezy winni mieć ze sobą karimaty, śpiwory, poduszki. Istnieje także 
możliwość odebrania dziecka do domu o północy. 
7. Uczestnicy imprezy podlegają ubezpieczeniu. Koszty ubezpieczenia pokrywa 
organizator. 
8. Organizator zapewnia, że zostaną podjęte wszelkie środki, aby zapewnić 
bezpieczeństwo uczestnikom zabawy. 
9. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy posiłek. 
10. Udział w imprezie jest bezpłatny. 
11. Warunki udziału dzieci w projekcie: 
 

Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają dziecko poprzez wypełnienie oświadczenia, 

zamieszczonego poniżej i dostępnego w bibliotece.  

Opcje dostarczenia oświadczenia: 

- przesłanie na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu  

ul. Główna 1, 32-615 Grojec 

                                               
-  wysłanie skanu e-mailem: gbpgrojec@wp.pl  lub gbp@gbp.gminaoswiecim.pl  
 
- złożenie osobiście w siedzibie biblioteki 
 

w terminie do  16 sierpnia 2017 roku 
 
 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki Głównej w Grojcu 
pod numerem:  33 84 28 132 

ZAPRASZAMY 
 
 



OŚWIADCZENIE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
Ja,…………………………………………………………………                  

                                        Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 Adres zam. 
….........................................................................................................................................               

Telefon do kontaktu w sprawie dziecka 
.........................................................................................................  

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka………………………………………………….       
(Imię i nazwisko)  

wiek dziecka ..….……………………….. …( w celach ubezpieczeniowych)  
Pesel…................................................ 

 w imprezie Noc w bibliotece „Kresowa przygoda- Białoruś” organizowanej przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu z/s w Grojcu w terminie z 25.08. na 
26.08.2017 r. w godzinach 18:00-7:00 rano w Domu Ludowym w Grojcu, ul. Głowna 1. 

Oświadczam, iż: (niewłaściwe skreślić) 

- dziecko pozostaje na całą noc (odbiór o godz. 7:00)  

- nastąpi osobisty odbiór dziecka o północy.  

 

1/ zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i przyjmuję go do wiadomości.  

2/ Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926,z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych dziecka przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu z/s w Grojcu w związku z 
realizacją imprezy. 
3/ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych 
dotyczących działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu oraz 
materiałach promocyjnych Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z 
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. Z 2006r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.) 

 
 
 ……………………………..                                      ………………. ………………….                                               
Miejscowość, data                                                      Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


