
 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA KORZYSTANIE ZE STREFY GIER I ZABAW  

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ TAMA 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 
 

……………………………………………………………………………… 
(DATA URODZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

  

JAKO RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                               (IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 
 

URODZONEGO 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                   (DATA URODZENIA DZIECKA) 

 

WYRAŻAM ZGODZĘ NA KORZYSTANIE PRZEZ WW. DZIECKO Z KONSOLI PLAYSTATION 4, 

KONTROLERÓW RUCHU ORAZ GOGLI VR DOSTĘPNUCH W STREFIE GIER I ZABAW MIGBP TAMA.  

OŚWIADCZAM, IŻ:  

 DZIECKO NIE POSIADA ŻADNYCH PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KORZYSTANIA  

Z KONSOLI, GIER Z UŻYCIEM KONTROLERÓW RUCHU ORAZ GOGLI VR.  

 ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIALE 

MULTIMEDIALNYM MIGBP TAMA, KTÓRE OBJASNIĘ DZIECKU I ZOBOWIĄŻĘ DO ICH 

PRZESTRZEGANIA.  

 ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z SYSTEMEM KLASYFIKACJI GIER PEGI I WIEM JAKIE GRY SĄ 

ODPOWIEDNIE DLA MOJEGO DZIECKA.  

 

 

 

DATA: ………………………………………………………………………………………….. 

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO: …………………………………………… 



OZNACZENIA WIEKOWE PEGI 
 

PEGI 3 
Treść gier ze znakiem PEGI 3 uznaje się za 
odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. 
Gra nie powinna zawierać dźwięków ani 
obrazów, które mogą przestraszyć dziecko. 
Dopuszczalna jest pewna ilość przemocy (w 
komicznym lub dziecięcym kontekście). Nie 
powinny w niej występować wulgaryzmy. 
 
PEGI 7 
W tej kategorii powinny znaleźć się gry, które 
zawierają dźwięki lub sceny mogące przerazić 
młodsze dzieci. W grach ze znakiem PEGI 7 
dopuszczalne są bardzo łagodne formy 
przemocy (niedosłowne, nieprzedstawione 
szczegółowo, nierealistyczne). 
 
PEGI 12 
Dla tej kategorii wiekowej przeznaczone są gry 
wideo pokazujące przemoc wobec postaci 
fantastycznej nieco bardziej dosłownie i/lub 
przemoc wobec postaci o ludzkim wyglądzie. 
Pojawić się mogą odwołania do seksu lub pozy 
seksualne, jednak wulgaryzmy muszą mieć 
łagodny charakter w tej kategorii wiekowej. W  
grach obecne mogą być również gry 
hazardowe, które w rzeczywistości są    
rozgrywane w kasynach lub punktach gier (np. 
gry karciane, w które w rzeczywistości gra się 
na pieniądze). 
 
PEGI 16 
Ten znak jest nadawany, jeżeli przemoc (lub 
czynność seksualna) wygląda tak jak w 
rzeczywistości. Gry przeznaczone dla kategorii 
16 mogą zawierać bardziej rażące wulgaryzmy, 
zawierać treści o grach losowych, paleniu 
tytoniu, piciu alkoholu lub zażywaniu 
narkotyków. 
 
PEGI 18 
Za gry dla dorosłych uznaje się gry zawierające 
poziom przemocy, który należy uznać za daleko 
posuniętą przemoc, zabijanie bez oczywistego 
motywu lub przemoc wobec bezbronnych 
postaci.  Do tej kategorii zalicza się również gry 
gloryfikujące zażywanie narkotyków i dosłowne 
sceny seksualne.  
 

Gra zawiera sceny przemocy. W grach 
oznaczonych znakiem PEGI 7 sceny przemocy 
mogą mieć wyłącznie nierealistyczny lub 
pozbawiony szczegółów charakter. Gry ze 
znakiem PEGI 12 mogą zawierać przemoc w 
fantastycznym otoczeniu lub nierealistyczną 
przemoc wobec postaci o ludzkim wyglądzie, 
natomiast gry ze znakiem PEGI 16 lub 18 
zawierają zdecydowanie bardziej realistyczne 
obrazy przemocy. 

 
Gra zawiera wulgaryzmy. Taki 
deskryptor można znaleźć na grach ze 
znakiem PEGI 12 (wulgaryzmy o 

łagodniejszym charakterze), PEGI 16 (np. 
odwołania do seksu lub bluźnierstwo) lub PEGI 
18 (np. odwołania do seksu lub bluźnierstwo). 
 

 
Deskryptor może pojawić się na grach 
ze znakiem PEGI 7, jeżeli zawiera ona 
obrazy lub dźwięki, które mogą być 

przerażające lub przestraszyć dzieci, lub na 
grach ze znakiem PEGI 12 z przerażającymi 
dźwiękami lub efektami budzącymi grozę (lecz 
bez treści wskazującej na przemoc). 
 

Gra zawiera elementy zachęcające do 
gier hazardowych lub objaśniające 
gry hazardowe. Symulacje gier 

hazardowych odnoszą się do gier losowych, w 
które normalnie można zagrać w kasynie lub 
punkcie gier. Gry z tego rodzaju treścią noszą 
znaki PEGI 12, PEGI 16 lub PEGI 18. 
 

 
Ten deskryptor treści może 
towarzyszyć znakowi PEGI 12, jeżeli 
gra zawiera pozy seksualne lub 

odwołania do seksu, znakowi PEGI 16, jeżeli 
w grze występuje nagość o charakterze 
erotycznym lub stosunek płciowy 
z niewidocznymi organami płciowymi, lub 
znakowi PEGI 18, jeżeli w grze występuje 
dosłowna aktywność seksualna. Sceny nagości 
bez kontekstu seksualnego nie wymagają 
specjalnego ratingu wiekowego, a deskryptor 
nie jest wówczas konieczny. 
 

Gra odnosi się do zażywania 
narkotyków, picia alkoholu lub 
palenia tytoniu lub pokazuje takie 

czynności. Gry z tego rodzaju deskryptorem 
noszą zawsze znaki PEGI 16 lub PEGI 18. 
 
 

Gra zawiera sceny ze stereotypami o 
charakterze etnicznym, religijnym, 
nacjonalistycznym lub innym, które 

mogą stanowić treści nawołujące do nienawiści. 
Takie treści są zawsze opatrzone znakiem 
PEGI 18 (i mogą stanowić naruszenie 
krajowych przepisów prawa karnego). 

 

 

PRZYJĘŁAM/EM DO WIADOMOŚCI: 

 


