
Regulamin Projektu 
SREBRNA KAPSUŁA CZASU 
„Zapisani w Przyszłos ci 2021 – 2121 ” 
 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) okres la zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie 
2. Organizatorem Projektu jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu pod 

honorowym patronatem Pana Romana Pias nika - Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
3. Projekt trwa od dnia 31.05.2021 r. do 13 wrzes nia 2021 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 
4. Projekt organizowany jest  w ramach XX Ogo lnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i 

obchodo w ustanowionego przez  Sejm RP Roku 2021 - Rokiem Stanisława Lema. 
5. Całkowitą odpowiedzialnos c  prawną za przeprowadzenie Projektu ponosi Organizator. 
6. Organizator os wiadcza, z e Projekt nie jest w z aden sposo b sponsorowany, popierany, 

zarządzany ani w jakikolwiek inny sposo b powiązany z podmiotami zarządzającymi lub 
będącymi włas cicielami serwisu społecznos ciowego Facebook. 

II. PRZEDMIOT PROJEKTU 
 

1. Projekt polega na zorganizowaniu Konkursu Plastyczno - Literackiego pod hasłem:  
Moja wizja Olkusza za 100 lat. Uczestnicy Projektu  będą mogli przedstawic  swoje 
wizje Olkusza i jego okolic  za sto lat, a dzięki zachowaniu ich w czasie w 
profesjonalnej Kapsule Czasu – staną się one naszym dziedzictwem, wspo lnie 
podarowanym następnym pokoleniom.  

2. We wnętrzu gotowej Kapsuły Czasu, w ramach Projektu, zostaną zamknięte: 
 Przesłanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla przyszłych pokolen  
 List intencyjny opisujący Projekt  
 Prace laureato w Konkursu  Moja wizja Olkusza za 100 lat (w formie 

papierowej i utrwalone w postaci cyfrowej na nos nikach elektronicznych)  
 Dokumenty z ycia społecznego  

3. Pierwsze otwarcie „Srebrnej Kapsuły Czasu”   nastąpi po 25 latach od momentu 

zamknięcia. Kolejne będą miały miejsce w interwałach czasowych co 25 lat, do 

momentu realizacji „formuły 100-letniej Kapsuły Czasu”. Podczas cyklicznych 

otwarc  Kapsuły, zdeponowane w jej wnętrzu prace, poddawane będą publicznej 

weryfikacji z udziałem specjalisto w i mieszkan co w powiatu olkuskiego.  

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. Zadaniem uczestniko w (dalej: Uczestnik Projektu) konkursu jest stworzenie prac 
(dalej: Zadanie Konkursowe), kto re zamknięte we wnętrzu Kapsuły  Czasu stanowic  
będą jej serce:  

 PRACE LITERACKIE  – esej lub wiersz, kto rego objętos c  nie przekracza 8000 
znako w ze spacjami maszynopisu lub 6 stron rękopisu.  



 PRACE PLASTYCZNE  – prace wykonane  w formacie A4 odpowiednimi 
technikami:  
 Uczestnicy do 6 lat - kredki/farby  
 Uczestnicy do 10 lat – pastel  
 Uczestnicy do 15 lat – kolaz  
 Uczestnicy do 18 lat - grafika komputerowa  
 Uczestnicy powyz ej 18 lat -  grafika komputerowa  

 PRACE PLASTYCZNO-LITERACKIE  – połączenie tekstu z obrazem np. z 
grafiką komputerową  

2. Zadania konkursowe oceniane  będą oceniane według ww. kategorii wiekowych  
3. Tematem projektu jest wizja Olkusza i jego okolic za 100 lat  
4. Jedna osoba moz e zgłosic  max. jedną pracę l iteracką i/lub jedną plastyczną.  
5. Prace mogą miec  charakter indywidualny oraz zbiorowy. Uczestnicy  Projektu 

samodzielnie wybierają technikę w jakiej przedstawią Zadanie Konkursowe wg 
odpowiedniej kategorii wiekowej  

6. Do  Projektu    moz na  zgłaszac   wyłącznie  prace  indywidualne,  nienaruszające 
praw autorskich oso b trzecich.  

7. W Projekcie nie mogą  brac   udziału  prace wczes niej  publikowane  lub  zgłoszone 
do innego przedsięwzięcia.  

8. Uczestnicy Projektu nie ponoszą z adnych opłat.  
9. Prace nalez y opisac  i dostarczyc  wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 

dostępnym w załączniku regulaminu do dnia 31 sierpnia 2021 r. :  
 osobis cie do Biblioteki w Olkuszu przy ul. Fr. Nullo 29 B  
 wysłac  na adres: wypozyczalnia-dzieci@biblioteka.olkusz.pl  (w tytule maila 

wpisac : Srebrna Kapsuła Czasu, Imię i Nazwisko Uczestnika Projektu)  
 Wysłac  pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Fr. Nullo 29 B  
32-300 Olkusz  
z dopiskiem: „Srebrna Kapsuła Czasu”.  
Koszty takiej przesyłki pokrywa Uczestnik Projektu. Organizator nie zwraca 
prac/nagran  nadesłanych w ramach Projektu.  

10.W Projekcie mogą wziąc  udział wszyscy mieszkan cy powiatu olkuskiego.   
11. Uczestnik Projektu  os wiadcza, z e: 

a. zapoznał się z tres cią niniejszego Regulaminu i w sposo b dobrowolny przystępuje do 
Projektu, 

b. wyraz a zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, 
c. akceptuje warunki odbioru nagrody, 
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowien  Regulaminu, 
e. w przypadku osoby niepełnoletniej, formularz danych i akceptację warunko w prawnych 

wypełnia rodzic lub opiekun prawny 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji Zadan  Konkursowych w serwisie Facebook na 

profilu https://www.facebook.com/biblioteka.olkusz, 
https://www.facebook.com/olkuszsrebrnemiasto, na stronach internetowych pod adresami: 
https://www.biblioteka.olkusz.pl/ , https://www.umig.olkusz.pl/index.php?lang=pl oraz w 
lokalnych mediach 

13. Uczestnikami Projektu nie mogą byc  pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub 
w innym stosunku prawnym, do kto rego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem 
Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych oso b, do drugiego stopnia pokrewien stwa. 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WYDANIE 

NAGRODY 
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1. Zadania Konkursowe  Uczestniko w Projektu będą weryfikowane przez Organizatora pod 
kątem zgodnos ci z tematem „Wizja Olkusza i jego okolic za 100 lat”.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez nią 
przepiso w prawa,  dobrych  obyczajo w,  norm  moralnych  bądz   praw  autorskich  oso b  
trzecich. Taka praca podlegac  będzie komisyjnemu zniszczeniu po uprzednim powiadomieniu 
e-mailowym Uczestnika Projektu o powyz szej kwalifikacji 

3. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora dokona 
wyboru najlepszych Zadan   Konkursowych spos ro d tych, kto re spełniac  będą warunki 
konkursowe i przyzna nagrody. 

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpo z niej do dnia 7 września 2021 r., a wyniki konkursu  
będą dostępne w serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/biblioteka.olkusz, 
https://www.facebook.com/olkuszsrebrnemiasto oraz na stronie internetowej 
https://www.biblioteka.olkusz.pl/ ,https://www.umig.olkusz.pl/index.php?lang=pl 

4. Uroczyste wręczenie nagród oraz  zamknięcie Srebrnej Kapsuły Czasu i podsumowanie 
Projektu odbędzie się 13 września 2021 r. – w 100. Rocznicę urodzin Stanisława Lema.  

5. O wręczeniu nagro d laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo 
6. Zwycięzca w terminie 60 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniko w Konkursu zobowiązany 

jest do kontaktu z Organizatorem w siedzibie Organizatora (ul. Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz ) 
w celu odebrania nagrody. 

7. Nagroda przepada w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez zwycięzcę 
w terminie, o kto rym mowa w punkcie 6 powyz ej. 

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne nagrody 
rzeczowe oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osobę trzecią. 

9. Upowaz niony przedstawiciel Organizatora Projektu ma prawo ustalic  na podstawie 
okazanego dokumentu toz samos ci, toz samos c  nagrodzonego Uczestnika Projektu. W 
przypadku, odmowy okazania dokumentu toz samos ci, upowaz niony przedstawiciel 
Organizatora ma prawo odmo wic  wydania nagrody. W przypadku zwycięzcy Projektu 
będącego osobą ograniczoną w zdolnos ci do czynnos ci prawnych, do odbio r Nagrody 
uprawniony jest przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny, do kto rego odpowiednie 
zastosowanie ma zdanie pierwsze niniejszego ustępu. 

 
 

IV. PRAWA AUTORSKIE I PRZETWARZANIE WIZERUNKU 
 

1. Uczestnik Projektu poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego os wiadcza, z e; 
a) jest autorem Zadania Konkursowego; 
b) przysługują Uczestnikowi Projektu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zadania 

Konkursowego; 
c) nadesłane Zadanie Konkursowe nie narusza praw oso b trzecich. 

2. Uczestnik Projektu przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe w formie 
niewyłącznej licencji, bez ograniczen  czasowych i terytorialnych (bez odrębnego 
wynagrodzenia), jak ro wniez  wyraz a zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie Zadania 
Konkursowego autorstwa Uczestnika Projektu, kto re zgłoszone zostało do Projektu, na 
wszelkich znanych w dniu rozpoczęcia Projektu polach eksploatacji, a w tym w szczego lnos ci 
na polach eksploatacji wskazanych poniz ej w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie rozpowszechniania w sposo b inny niz  okres lony w pkt 1 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wys wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a 
takz e publiczne udostępnienie utworu w taki sposo b, aby kaz dy mo gł miec  do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

c) wprowadzenia do pamięci komputera, wykorzystywanie w sieci Internet, 
d) rozpowszechniania w prasie, na plakatach, wykorzystywanie w drukach informacyjnych, 
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reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci 
Internet, wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, 

e) prawo do dokonywania zmian i modyfikacji. 
3. W Projekcie niedozwolone jest dostarczanie tres ci bezprawnych, w tym zgłaszanie tres ci 

naruszających przepisy prawa lub dobrych obyczajo w, w szczego lnos ci autorskich praw 
osobistych lub majątkowych, do br osobistych, prawa do wizerunku. 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za rzetelnos c  i prawdziwos c  danych Uczestniko w 
Konkursu, w tym za brak moz liwos ci przekazania nagro d, z przyczyny lez ących po stronie 
Uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestniko w, 
kto rych działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za jakiekolwiek zakło cenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwero w, interfejso w, przeglądarek oraz platformy Facebook. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka. 

5. Nadzo r nad prawidłowos cią i przebiegiem Projektu, (w tym udzielaniem informacji na temat 
Projektu) sprawuje Organizator. 

 

VI. DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ul . Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W 
sprawach przetwarzania wszystkich Danych Osobowych moz na kontaktowac  się z 
Administratorem Danych Osobowych pod adresem: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Olkuszu ul . Fr. Nullo 29b, 32-300 Olkusz tel. 32 643 06 19 wew. 28, e-mail: 
iod@biblioteka.olkusz.pl  

3. Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie w poniz szych celach: 
 przeprowadzenia i realizacji Projektu, w tym komunikacji z Uczestnikiem Projektu w 

celu przekazania ewentualnej Nagrody; 
 rozliczenia Projektu i wywiązania się z obowiązko w podatkowych związanych z 

przekazaniem Nagro d; 
 prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielania odpowiedzi na ewentualne 

reklamacje; 
 w celu marketingu oraz promocji własnych usług w zakresie w jakim Uczestnik 

Projektu wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora przy czym 
kontaktowanie się z Uczestnikiem Projektu dla celo w marketingu bezpos redniego, z 
uz yciem telekomunikacyjnych urządzen  kon cowych jak komputer, laptop, tablet oraz 
telefon komo rkowy oraz stosowanie automatycznych systemo w wywołujących 
wymaga oddzielnej zgody Uczestnika Projektu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu całkowitego rozliczenia Projektu, w 
tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, lub kro cej w przypadku odwołania przez 
Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) oraz pozostałych 
przepiso w obowiązującego prawa w celu marketingu oraz promocji własnych usług w zakresie 
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w jakim Uczestnik Projektu wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. 
Kontaktowanie się z Uczestnikiem Projektu dla celo w marketingu bezpos redniego, z uz yciem 
telekomunikacyjnych urządzen  kon cowych jak komputer, laptop, tablet oraz telefon 
komo rkowy oraz stosowanie automatycznych systemo w wywołujących wymaga oddzielnej 
zgody Uczestnika Projektu. 

5. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Projektu będą między innymi podmioty s wiadczące 
usługi na rzecz Administratora z zakresu usług informatycznych, podmioty s wiadczące usługi z 
zakresu promocji i marketingu, pracownicy Administratora w granicach upowaz nienia do 
przetwarzania danych osobowych w okres lonym celu i w ramach konkretnej czynnos ci 
przetwarzania, a takz e inni administratorzy danych, kto rym na podstawie stosownych umo w o 
powierzenie przekazano dane dla wspo lnego wykonania obowiązko w wynikających z 
przepiso w powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Osoba, kto rej dane dotyczą, posiada prawo: 
1) do z ądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych oraz prawo do 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

2) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, z e 
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych 

7. Podanie przez Uczestnika Projektu danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, jak 
ro wniez  nie stanowi podstawy zawarcia jakiejkolwiek umowy. Uczestnik nie jest zobowiązany 
do przekazania danych, ale ich nieprzekazanie uniemoz liwi Organizatorowi kontakt z 
Uczestnikiem P ro j e k t u  w celach przyznania ewentualnych nagro d. Podanie danych 
osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, przy uz yciu telekomunikacyjnych 
urządzen  kon cowych oraz automatycznych systemo w wywołujących (tj. poprzez wysłanie 
oferty promocyjnej za pos rednictwem SMS czy wiadomos ci e-mail) jest dobrowolne a ich 
niepodanie spowoduje wyłącznie niemoz liwos c  skontaktowania się z Uczestnikiem Projektu w 
sposo b wskazany powyz ej. 

8. Podane przez Uczestnika Projektu dane nie będą podlegac  zautomatyzowanemu przetwarzaniu 
(profilowaniu). 

 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Projektu  nalez y składac  na pis mie, na adres 
Organizatora nie po z niej niz  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniko w Projektu (w 
przypadku przesyłki pocztowej o terminie decyduje data stempla pocztowego, natomiast w 
przypadku osobistego dostarczenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby 
Organizatora). 

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyz ej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje powinny zawierac  imię, nazwisko, dokładny adres (korespondencyjny lub e-mail) 

Uczestnika Projektu, jak ro wniez  dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje 
będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  w terminie 14 dni od daty ich 
otrzymania przez Organizatora. Reklamacje nie posiadające informacji umoz liwiających 
Organizatorowi wystosowania informacji zwrotnej nie będą rozpatrywane. 

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 
5. Uczestnik Projektu składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na 

wskazany adres korespondencyjny lub e-mail, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia 
reklamacji. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Tres c  Regulaminu dostępna jest  stronie internetowej www.biblioteka.olkusz.pl, przez cały 
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Okres Trwania Projektu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jez eli nie 
wpłynie ona na pogorszenie warunko w uczestnictwa w Projekcie. Informacja o zmianach 
będzie zamieszczona na profilu FB Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Projekcie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i 
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, a zakres uprawnien  Uczestniko w 
Konkursu i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie niniejszego Regulaminu 
Projektu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i przepiso w prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Projektu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
włas ciwy miejscowo dla Olkusza. 

5. Zgłoszenie do udziału w Projekcie jest ro wnoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za szkody (zaro wno majątkowe jak i 

niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Projektu bądz  przez osoby trzecie, w związku z 
uczestnictwem w Projekcie. 

7. Organizator os wiadcza, z e Projekt nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 
loterią promocyjną, kto rych wynik zalez y od przypadku, ani  z adną inną formą gry losowej  
przewidzianej  w ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY - UCZESTNIK INDYWIDUALNY  
do Projektu „Srebrna Kapsuła Czasu” 
 
 
         NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.  

I. Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  Miejscowość:  

Adres e-mail   

Numer telefonu  
 

 

II. Dane rodzica/przedstawiciela ustawowego zgłaszającego osobę niepełnoletnią do Projektu „Srebrna 

Kapsuła Czasu”:    (nie dotyczy uczestnika pełnoletniego)  

Imię i nazwisko: 
 

III. Oświadczenie rodzica/przedstawiciela ustawowego uczestnika Projektu „Srebrna Kapsuła 

Czasu”: 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo Podopiecznego …………………………………………….……………….. (Imię i 

Nazwisko), którego/której dane powyżej podałem/am (cz. I) w Projekcie „Srebrna Kapsuła Czasu”.  

2. W imieniu Podopiecznego/ W swoim imieniu zgłaszam do ww. Projektu: 

a) pracę literacką: 

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………….... 

(podać tytuł). 

b) pracę plastyczną: 

……………………………………………………………………..……………………….……………..………………………… 

(podać tytuł). 

3. Potwierdzam, że praca/prace  wykonane zostały samodzielnie, bez udziału osób trzecich oraz że 

przysługują mi/Podopiecznemu (niepotrzebne skreślić) wyłączne prawa osobiste i majątkowe autorskie do 

przekazanej Organizatorowi pracy. 

4. Jestem świadomy, że zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie potwierdzeniem, że zapoznałem się i 

akceptuję Regulamin Projektu (dostępny na stronie https://www.biblioteka.olkusz.pl/ oraz 

https://www.umig.olkusz.pl/index.php?lang=pl# )  oraz fakt, że zgłoszenie prac do Projektu jest 

jednoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora prawa własności egzemplarza pracy oraz pełnych praw 

autorskich do przesłanej/nych prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich na następujących 

polach eksploatacji: 1) publicznego wystawiania, wyświetlania, wykonywania (odczytywania literackich 

prac) zgodnie z Regulaminem Projektu 

5. Potwierdzam, że była mi udostępniona i mogłem  zapoznać się z polityką prywatności, informującą o 

zasadach przetwarzania danych osobowych przez Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu 

(dostępna na stronie https://www.biblioteka.olkusz.pl/). 

 

………………………………………………………………………………………... 
Data i czytelny podpis uczestnika/rodzica 

https://www.biblioteka.olkusz.pl/
https://www.umig.olkusz.pl/index.php?lang=pl
https://www.biblioteka.olkusz.pl/

