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ROBOWIECZÓR Z ANDERSENEM 

REGULAMIN 

 

1. Postanowienia ogólne: 
1) Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. 

2) „Robowieczór z Andersenem” realizowany jest w ramach projektu Cyfrowe 
Spotkania z Literaturą. 

2. Cele: 
1) Kształtowanie zainteresowań czytelniczych. 
2) Zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem 

uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi. 
3) Podnoszenie kompetencji kulturalnych, cyfrowych oraz społecznych, w tym 

umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z narzędzi                         
i zasobów dostępnych w sieci. 

4) Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. 
5) Rozbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą. 
6) Poznanie najważniejszych faktów z życia H. Ch. Andersena. 
7) Kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania 

odpowiedzi. 
8) Kształcenie umiejętności współdziałania w zespole. 

3. Warunki uczestnictwa: 
1)   W imprezie mogą wziąć udział dzieci w wieku 9-11 lat (uczniowie klas III- V     

szkoły podstawowej). 
2)  Rodzice/opiekunowie powinni wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją                     

w terminie do 29.03.2019r. do Wypożyczalni Literatury dla Dzieci bądź 
jednej  z filii biblioteki. 

3)  „Robowieczór z Andersenem” rozpocznie się 05 kwietnia 2019r. o godz. 18:00               
a zakończy 05 kwietnia 2019r. o godz. 21:30. 

4)   Miejsce imprezy: 
Biblioteka Główna 
ul. Wielkopolska 1a,  
tel.: 32 471 67 68. 

5)  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dzieci na miejsce 
imprezy  05 kwietnia 2019r. do godz. 18:00 oraz odebrać 05 kwietnia 
2019r. do godz. 21:30. 

       4. Ochrona danych osobowych: 
    Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  
     w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Wielkopolska 1 a,  44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

             NIP 633-000-95-56, REGON 001003992 
             e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl, tel. 32 4717697,  32 4716768 
             Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@biblioteka.jastrzebie.pl 

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją i uczestnictwem                           
dziecka w zajęciach „Robowieczór z Andersenem” organizowanych przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju  
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i organom. 
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Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich 
danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo tę zgodę 
wycofać. 
Dane przechowywane będą przez czas realizacji i trwałości projektu Cyfrowe 
Spotkania z Literaturą. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego 
przetwarzanie danych osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka w zajęciach 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju. 
Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału dziecka 
w zajęciach. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju nie podejmuje 
zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy danych. 

4. Postanowienia końcowe: 
1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez 

uczestnika niniejszego „Regulaminu”; 
2) Informacji o imprezie udziela Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci, 
        ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4716 768 w. 38; 
 


