
Regulamin Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego    
prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa cele, zakres i zasady  działania  Piaseczyńskiego  

Uniwersytetu Dziecięcego, zwanego dalej Uniwersytetem, a także prawa i 

obowiązki uczestnika zajęć, zwanego dalej Studentem. 

2. Organizatorem Uniwersytetu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z 

siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, zwana dalej 

Organizatorem. 

3. Miejscem realizacji uniwersytetu jest Biblioteka Główna w Piasecznie z siedzibą 
przy ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno. 

4. Termin realizacji projektu uniwersytetu obejmuje okres pełnego roku 

akademickiego, tj. od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. 

5. Opiekun prawny Studenta zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 

niniejszego Regulaminu, a także zapoznania z jego treścią studenta. 

Następnie opiekun zobowiązany jest do pisemnego wyrażenia zgody na 

akceptację postanowień Regulaminu, co potwierdza złożeniem podpisu 

pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią oraz do przestrzegania 

wymienionych w nim zasad. 

 
II. Cele i zadania Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego 

 

1. Uniwersytet powołany został przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie 

w celu promocji nauki, edukacji, a także po to, aby rozwijać dziecięcą 

ciekawość i chęć poznawania świata. 

2. Program Uniwersytetu przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-12 lat. 

Program wykładów i warsztatów dostosowany jest do wieku, możliwości 

poznawczych i zainteresowań dzieci. 

 
III. Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja na Uniwersytet prowadzona jest w terminie do 25.09.2022 r. i 

obejmuje udział w pełnym roku akademickim. 

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego 

zamieszczonego na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl. 

Zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania puli miejsc. Decyduje kolejność 
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i prawidłowość zgłoszeń. 

3. Z pozostałych zgłoszeń utworzona zostanie lista rezerwowa. 

4. Organizator określa zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych 

wobec Studenta. Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych lub 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału należy dostarczyć: 

a) osobiście do Biblioteki Głównej, przy ul. Jana Pawła II 55, 

05-500 Piaseczno,  

b) lub przesłać skanem na adres mailowy: pud@biblioteka-

piaseczno.pl. 

6. Udział w zajęciach w ramach Uniwersytetu wymaga zaakceptowania 

Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Studenta. 

7. Organizator powiadomi uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na 

listę studentów. W przypadku nieotrzymania powiadomienia należy 

uznać, ze zgłoszenie nie zostało złożone prawidłowo, uczestnik nie spełnia 

kryteriów uczestnictwa lub został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji 

Organizator  zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do 

udziału w zajęciach. 

8. Organizator nie ma możliwości dopisania nowych uczestników na listę 

Studentów podczas trwania    zajęć. 

9. Zapisanie na Uniwersytet poprzez złożenie formularza i podpisanie umowy 

jest jednoznaczne z obowiązkową obecnością na zajęciach podczas pełnego 

roku akademickiego. W przypadku nieobecności Studenta na trzech 

zjazdach pod rząd, zostaje on wypisany z listy Studentów. 

10. Uniwersytet ma ograniczoną liczb miejsc i nieprzychodzenie na zajęcia 

blokuje miejsce innym zainteresowanym. 

11. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich Studentów i prawidłowy przebieg 

zajęć Uniwersytet zastrzega sobie prawo odmowy prawa kontynuacji 

studiów Studentowi, który złamał zasady i postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

12. Opiekunowie prawni dzieci pozostających pod stałą opieką lekarską oraz 

opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych podobnych 

placówek, a także dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych 

zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi niezwłocznie przy 

zapisie. Z uwagi na fakt, iż Biblioteka Publiczna w Piasecznie posiada 

ograniczone zasoby i możliwości opieki nad Studentami oraz w trosce o 
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bezpieczeństwo wszystkich Studentów i sprawny przebieg zajęć, Organizator 

podejmuje każdorazowo  indywidualną  decyzję  o  przyjęciu  lub 

nieprzyjęciu takiego kandydata, po uprzednim kontakcie z opiekunami 

prawnymi Studenta. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia 

Studenta wymagającego szczególnej opieki. 

13. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest: 

a) zgłoszenie dziecka przez opiekuna prawnego poprzez wypełnienie 

internetowego formularza zapisu na studia, 

b) otrzymanie potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet, 

c)  podpisanie umowy z Organizatorem świadczącej o podjęciu nauki na 

Uniwersytecie trwającej pełny rok akademicki, 

d)  terminowe dokonanie opłaty za studia, o której mowa w punkcie VI 
Regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji 

śródrocznej (na II semestr) oraz rekrutacji uzupełniającej w trakcie trwania 

roku. Informacja o dostępności miejsc jest umieszczana na stronie wraz z 

zasadami zapisów. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyznaniu  miejsca 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
IV. Organizacja działań i zasady obowiązujące na zajęciach Piaseczyńskiego 

Uniwersytetu Dziecięcego: 
 

1. Udział w Uniwersytecie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Studenci przyjmowani są do Uniwersytetu zgodnie z zasadami określonymi w 
punkcie I I I . 

3. Uniwersytet prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7 - 12 lat; roczniki 2015-2010 

4. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach liczących maks. 16 osób każda. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Studentów 
Uniwersytetu.  

6. Informacja o konieczności zgłoszenia udziału pojawi się na stronie 
internetowej Organizatora www.biblioteka-piaseczno.pl oraz za 
pośrednictwem plakatów. 

7. Zaję cia w ramach Uniwersytetu prowadzone są w cyklach rocznych, zwanych 
rokiem akademickim. 

Rok akademicki rozpoczyna się Uroczystą Inauguracją i jest podzielony  na 

dwa semestry: 

a) I Semestr obejmuje zjazdy w terminach: 08.10.2022r., 22.10.2022r., 

19.11.2022r.,                                                10.12.2022r., 14.01.2023r., 28.01.2023r., 04.02.2023r.  

b) II Semestr obejmuje zjazdy w terminach: 04.03.2023r., 18.03.2023r., 

22.04.2023r.,     13.05.2023r., 27.05.2023r., 03.06.2023r., 17.06.2023r. 
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8. Każdy Student otrzymuje indeks Piaseczyńskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego, który jest zobowiązany posiadać podczas wszystkich zajęć 

Uniwersytetu. 

9. Organizator komunikuje się ze Studentami poprzez: 

a. stronę internetową Organizatora: www.biblioteka-piaseczno.pl, 

b. za pomocą poczty elektronicznej Organizatora: pud@biblioteka-piaseczno.pl 

na adresy email wskazane w formularzu rejestracyjnym, 

c. za pomocą numeru kontaktowego: 22 484 21 60. 

10. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

miejsca i czasu zajęć oraz osoby prowadzącej zajęcia. Informacja o zmianie 

zostanie podana drogą mailową. 

11. Harmonogram zajęć udostępniany jest na stronie internetowej 

Organizatora we wrześniu każdego  roku akademickiego. 

12. Wszelkie informacje dotyczące poszczególnych zajęć w ramach 

Uniwersytetu zamieszczane są na stronie internetowej Organizatora 

www.biblioteka-piaseczno.pl i prezentowane są w postaci krótkiego ich 

opisu, fotogalerii, krótkich filmów, transmisji on-line z zajęć i innych treści 

wykorzystywanych w sieci Internet. 

13. Tylko Studenci  zapisani na listach obecności mogą wziąć  udział w danych 

zajęciach.  Dzieci niebędące Studentami Uniwersytetu i nieposiadające 

indeksu, czy też osoby trzecie (rodzeństwo, znajomi itp.) nie są uprawnione 

do udziału w zajęciach. 

14. Każdy Student otrzymuje przypomnienie o zaplanowanych na najbliższą 

sobotę zajęciach pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany w 

formularzu numer. 

15. Z uwagi na fakt, iż zajęcia odbywają się tylko w jednym terminie, nie ma 
możliwości ich odrobienia.  

16. Studenci zobowiązani są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do 

poleceń prowadzących zajęcia. 

17. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć Organizator zastrzega sobie 

prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych Studentów. 

18. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć 

i wykładów (za wyjątkiem wycieczek). Odpowiedzialność Organizatora za 

opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia. 

19. W czasie zajęć Studenci nie mogą samowolnie opuszczając sal wykładowych/ 
warsztatowych. 

20. Po zajęciach Studenci odbierani są przez opiekunów prawnych lub 

pisemnie upoważnionych opiekunów faktycznych z budynku lub innego 

ustalonego wcześniej miejsca, w którym odbywały się zajęcia. Organizator 

http://www.biblioteka-piaseczno.pl/


nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć 

miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności 

za studentów pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć. 

21. Jeżeli Student samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne 

oświadczenie tego faktu od    opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na 

wyjście z zajęć, która jest jednoznaczna z przejęciem przez opiekuna 

prawnego całkowitej odpowiedzialności za dziecko z chwilą zakończenia 

zajęć. 

22. W wycieczkach naukowych Studenci uczestniczą wraz ze swoim opiekunem 

prawnym. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia 

prowadzącego merytorycznie zajęcia. Opiekę zobowiązują się zapewnić 

opiekunowie. 

23. W przypadku niekulturalnego zachowania, rażącego naruszania przez Studenta 

zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm Organizator 

zastrzega sobie prawo skreślenia Studenta z listy Studentów. 

24. W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, Organizator 

zastrzega sobie prawo do organizacji zajęć w roku akademickim 2022/2023 

z zachowaniem reżimu sanitarnego w postaci zachowania odległości między 

uczestnikami zajęć, mierzenia temperatury, odkażania rąk płynem 

dezynfekującym oraz noszenia maseczek (jeżeli nie ma przeciwwskazań). 

25. Wszyscy Studenci na zakończenie roku akademickiego otrzymują Dyplom 
Absolwenta. 

 
V. Odwołanie zajęć przez Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy 

 

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z 

przyczyn niezależnych od Organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane w 

szczególności gdy: 

a. liczba Studentów nie osiągnie minimalnej liczby uczestników zajęć wymaganych 
do utworzenia grupy zajęciowej, 

b. wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia, 
c. na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe,  
d. z innych przyczyn, niezależnych od Organizatora. 

2. W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

kolejnymi przypadkami  zachorowań na COVID-19 w Polsce, Organizator 

zastrzega sobie prawo do organizacji zajęć w roku akademickim 2022/2023 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość. 

3. Wszelkie informacje o zmianach zostaną podane drogą mailową na adres 

opiekuna podany w formularzu zgłoszenia. 



4. W razie odwołania zajęć Organizator deklaruje możliwość zorganizowania 

zajęć w późniejszym terminie, z zastrzeżeniem przypadku odwołania zajęć 

z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku 

zajęcia nie będą powtórzone. 

 
VI. Opłaty 

 

1. Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny. Całość wpływów 

przeznaczona jest na realizację działań Piaseczyńskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego. 

2. Wysokość opłaty za studia na dany rok akademicki oraz termin wpłaty 
każdorazowo ogłaszane są na stronie internetowej Organizatora wraz z 
uruchomieniem rekrutacji. 

3. Wysokość opłaty za studia w roku akademickim 2022/2023 wynosi 300 zł. 

4. Opłaty należy dokonać w terminie  do 5.10.2022r na niżej podane konto: 

Biblioteka Publiczna w Piasecznie 

ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno 

nr konta: 041240 6351 111100108769 8027 

W tytule przelewu należy zamieścić: „ Piaseczyński Uniwersytet 

Dziecięcy” oraz imię i nazwisko     dziecka.  

5. Osoby, które nie są w stanie dokonać opłaty w jednej racie mogą 

zdecydować się na płatność w dwóch ratach: 

6. I rata - 150 zł za I semestr -  opłata w terminie: do 5.10.2022 r.  
a) II rata - 150 zł za II semestr - opłata w terminie: do 

25.02.2023 r. 

7. Brak wpłaty we wskazanym powyżej terminie może skutkować skreśleniem z 
listy studentów. 

8. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty za zajęcia, w których Student nie 
wziął udziału. 

9. Jeśli student zgubi indeks, o którym mowa w punkcie IV. 8. Regulaminu, 

wydawany jest mu  duplikat po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na 

rachunek bankowy Organizatora. 

10. Informacje na temat harmonogramu wpłat przekazuje Organizator drogą 

mailową oraz za pomocą strony internetowej. 

 
VII. Rezygnacja ze studiowania na Piaseczyńskim Uniwersytecie Dziecięcym 

 

1. Student ma prawo rezygnacji z udziału w zajęciach na Uniwersytecie. 

2. Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie do 30 dni od daty 

uregulowania opłaty za studia lub - wedle wyboru Studenta - jej I lub II raty 



-  Studentowi przysługuje zwrot wpłaconych środków, pomniejszony 

proporcjonalnie o koszt zajęć, w których Student wziął udział. Zwrot opłaty 

nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty rezygnacji na wskazane konto 

bankowe. 

3. Celem złożenia rezygnacji, o której mowa w Vll.1., Student ma obowiązek 

poinformować o tym fakcie  Organizatora  Uniwersytetu  drogą  

elektroniczną  na  właściwy  adres  e-mail: pud@biblioteka-piaseczno.pl. 

 
VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła 1155, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 

21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl. 

2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby - Biblioteka Publiczna w 

Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: 

iod@biblioteka-piaseczno.pl. 

3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych: 

a) realizacja zadań Biblioteki związanych z organizacją Warsztatów - 

działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020, poz. 

194 z późn. zm.), 

b) realizacja celów statutowych Biblioteki Publicznej w Piasecznie, w tym 

cele reklamowe i informacyjne. 

4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika. Organizator przewiduje 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników tak długo, jak będzie to 

konieczne w związku z realizacją Warsztatów oraz promocją działalności 

Organizatora. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika 

zgody, to przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach. 

9. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na 
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podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu 

prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych 

czynności. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

11. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo 
wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

12. Organizator  utrwala  fotograficznie i filmowo  imprezy.  Materiały  

utrwalone  przez  Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu 

promocji jego statutowej działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na 

stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl, Facebooku pod 

adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, YouTube

 na kanale youtube.com/channeljUC-

UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A. 

W związku z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google, Organizator 

imprezy informuje, ze spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności 

UE-USA, co zgodnie z 

przyjętymi postanowieniami programu oznacza przetwarzanie danych 

zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporządzenie 

o ochronie danych): 

a) Facebook Inc:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gnyw

AAC b) Google LCC: https:(/www.privacyshield.gov/participant?id 

=a2zt000000001L5AAI. 

13. Organizator przetwarza wizerunki osób oraz je rozpowszechnia z 

poszanowaniem art. 81 ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) i 

zobowiązuje do tego lokalne media współpracujące z nim w ramach 

informowania o wydarzeniach lub w ramach ich promowania. 

14. Wizerunek Uczestnika jako dana osobowa przetwarzany w związku z 

udziałem w Wydarzeniach może być udostępniany lokalnej prasie: „Gazeta 

Piaseczyńska”, „Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek 
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Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na lokalnych portalach informacyjnych: 

piasecznonews.pl,  wirtualnepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl,   i 

TVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu, Piaseczno.pl,

 mojepiaseczno.pl, naszepiaseczno.pl, Piaseczno.dlawas.info. 

Organizator przetwarza wizerunki osób oraz je rozpowszechnia z 

poszanowaniem art. 81 ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) i 

zobowiązuje do tego lokalne media z współpracujące z nim w ramach 

informowania o wydarzeniach lub w ramach ich promowania. 

 
IX. Reklamacje i odpowiedzialność 

 

1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego 
Zgłoszenia. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania 

Zgłoszenia ze względu na  problemy techniczne, związane z urządzeniem, 

przeglądarka lub łączem internetowym Uczestnika lub godzinami pracy 

siedziby Organizatora. 

3. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Warsztatów 

może wnieść reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na 

adres pud@biblioteka-piaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w 

terminie 14 dni. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu 

reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego 

została złożona reklamacja. 

4. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za 

szkody materialne oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika 

podczas udziału w Warsztatach. Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z 

roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty 

powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik. 

5. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania Warsztatów. Po 

jego zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca 

Warsztatów w celu umożliwienia dokonania niezbędnych prac 

porządkowych przez Organizatora. 

6. W przypadku udziału w Warsztatach osób małoletnich, które nie ukończyły 

16 roku życia, rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania 

dziecka nie później niż o wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic 

lub opiekun może wskazać osobę upoważnioną do odbioru dziecka,   jeżeli 

jednak nie dokonana tej czynności wcześniej, Organizator  zastrzega  sobie   

prawo   do   odmówienia   przekazania   dziecka   takiej   osobie.  W przypadku  
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nieodebrania dziecka  w  terminie  i  czasie  określonym  przez  

Organizatora, w szczególności, kiedy konieczne będzie zamknięcie 

biblioteki, Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej 

sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic lub opiekun jest świadomy 

odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku Organizatora do 

zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z 

przepisów prawa. 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-

piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenia końcowe, 

przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka 

zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika. 

4. Zasady udziału i przebiegu Warsztatów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 

 

 

Piaseczno, dnia 01.09.2022r. 
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