REGULAMIN GRY ESCAPE ROOM
POKÓJ ZAGADEK MIACHAŁA K.
ZASADY OGÓLNE

1.Wszyscy uczestnicy gry zobowiązani są do dobrej zabawy.
2.Osoby dokonujące rezerwacji telefonicznie lub osobiście na miejscu za
pośrednictwem pracownika biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z
Regulaminem oraz przestrzegania wszystkich jego punktów.
3.W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 15 minut przed godziną
rezerwacji.
4.Pracownik biblioteki może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie
jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
5.Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i
środków odurzających.
6.Do Gry Escape Room nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem
alkoholu, środków odurzających i innych substancji zmieniających świadomość.
7.Pracownicy biblioteki zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Klientów,
którzy nie spełniają warunków zawartych w punkcie 6. (nie niesie to za sobą
żadnych konsekwencji dla Klienta).
8.Każdy z uczestników bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz
nie ubezpiecza graczy.
9.Uprasza się o niekorzystanie (w trakcie Gry Escape Room) z telefonów
komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer, kalkulatorów, latarek i innych
urządzeń elektronicznych, jednakże w wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza
się możliwość korzystania jedynie z telefonów komórkowych.
10.Pracownik biblioteki posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli
zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm
(subiektywna ocena pracownika).
11.W razie niebezpieczeństwa zagrażającego Klientom, pracownik biblioteki ma
możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie Gry Escape Room.

12.Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape
Room odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

REZERWACJE
13.W celu rozpoczęcia Gry Escape Room należy dokonać rezerwacji na wybrany
przez siebie termin (wolny od innych rezerwacji) w dniach 15-29 września 2018
(ilość miejsc ograniczona).
14.Rezerwacji dokonać można: telefonicznie (tel. 87 621 80 88) lub na miejscu
(Dział Naukowy, piętro II).
15.Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko.

GRA
16.Pokój zagadek Michała K. działa w bibliotece od 22 do 29 września 2018
(oprócz poniedziałku i niedzieli).
17.W Pokoju zagadek Michała K. Gra Escape Room trwa maksymalnie 45 min.
18.W Grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 5 osób.
19.Osoby od 13. roku życia do Gry Escape Room przystąpić mogą same, bez
opiekuna.
20.Osoby poniżej 13. roku życia, w czasie Gry Escape Room, powinny znajdować
się pod opieką osoby dorosłej.

PŁATNOŚCI
21.Gra Escape Room jest bezpłatna.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nasierowskiej w Ełku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 17B, 19-300 Ełk.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych: 87 621-80-89 lub pod adresem e-mail: ido@biblioteka.elk.pl
3.Dane będą przetwarzane w celu realizacji gry na podstawie regulaminu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Gry.

