
REGULAMIN AKCJI 

„MAGICZNA NOC W BIBLIOTECE” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji „Magiczna noc w bibliotece” jest Oddział dla Dzieci Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 2/2. 

2. Organizację akcji określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi 

w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia. 

3. Akcja odbywa się w nocy z dnia 16 na 17 maja 2014 r. (z piątku na sobotę) w godzinach: 

19.00-9.00. 

4. Miejsce akcji: Biblioteka Centralna przy ul. Jana Pawła II 5. 

5. Regulamin dostępny jest w Wypożyczalni Biblioteki Centralnej przy ul. Jana Pawła II 5, 

w Oddziale dla Dzieci przy ul. Jana Pawła II 2/2 oraz na stronie internetowej biblioteki 

www.biblioteka.brzeg.pl. 

6. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne. 

7. Akcja jest otwarta dla wszystkich chętnych dzieci powyżej 7 i poniżej 14 roku życia (dzieci 

uczęszczających do szkół podstawowych). 

8. W akcji nie może wziąć udziału więcej niż 30 dzieci. 

9. O zakwalifikowaniu się do udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

§ 2 

ZASADY 

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/ opiekuna prawnego na 

uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji (wzór załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia. 

3. Podczas akcji Organizator wymagać będzie od dzieci, aby: 

a) zachowywały się kulturalnie, 

b) opiekowały się i pomagały młodszym, 

c) zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie, 

d) szanowały cudze i własne rzeczy, 

e) z problemami zwracały się do osoby prowadzącej zajęcia. 

4. Uczestnicy przynoszą ze sobą:  

a) rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, koce, karimaty itp., 

b) ubiór do spania, 

c) środki czystości niezbędne do higieny osobistej: szczoteczkę i pastę do zębów,  

d) zimne napoje. 

5. Organizator zapewnia uczestnikom jeden ciepły posiłek wieczorny– pizzę i herbatę oraz 

jeden posiłek ranny- hamburgera i herbatę.  

6. Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z biblioteki. 

7. W przypadku złamania zakazu wychodzenia z biblioteki, złego, problemowego 

zachowywania się dziecka bibliotekarz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z biblioteki.  

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione przez dzieci w czasie 

akcji. 

 

§ 3 

GŁÓWNE PUNKTY AKCJI 

1. Promowanie zasad dobrego wychowania, kultury szacunku, dialogu i przyjaźni poprzez 

prezentacje teatralne. 

2. Warsztaty literackie. 

3. Zajęcia plastyczne. 



4. Głośne czytanie. 

5. Zabawy, quizy, zagadki i krzyżówki. 

 

§ 4 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/ opiekun prawny dziecka wyraża 

zgodę na umieszczenie zdjęć dziecka na stronie internetowej Organizatora 

www.biblioteka.brzeg.pl celem udokumentowania akcji. 

2. Rodzic/opiekun dziecka może cofnąć tę zgodę, cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec 

Organizatora z chwilą doręczenia Organizatorowi stosownego oświadczenia. 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE 

1. Udział w akcji może się wiązać z podaniem danych stanowiących dane osobowe dziecka 

oraz rodzica/ opiekuna prawnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze 

zm.). 

3. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia 

Ludwika I w Brzegu, przy ul. Jana Pawła II 5. Administrator przetwarzać będzie dane 

osobowe w celu realizacji postanowień akcji i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 

4. Dane osobowe przetwarzane mogą być także w prawnie usprawiedliwionym celu 

administratora, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do udziału w akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze pod nr tel. 77 416 

99 89.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


