
 

REGULAMIN AKCJI 

„FERIE W BIBLIOTECE” 

  
1. Organizatorem akcji „Ferie w bibliotece” jest Oddział dla Dzieci Miejskiej  Biblioteki 

Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu, zwany w dalszej części Regulaminu 

Biblioteką. 

2. Akcja odbędzie się w czasie ferii zimowych. Terminy, godziny oraz miejsca akcji 

określone zostały w Programie akcji stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Podstawowym zadaniem akcji jest organizacja czasu wolnego dzieci podczas ferii 

zimowych, jako alternatywa wobec zabaw niebezpiecznych w domu i na podwórku 

oraz promocja czytelnictwa. 

4. Uczestnikiem akcji może zostać każde dziecko od 6 do10 roku życia, którego rodzice 

lub opiekunowie prawni zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrazili 

zgodę na jego uczestnictwo w akcji oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2 do 

Regulaminu). 

5. Dostarczenie zgody wymienionej w pkt. 4 może nastąpić najpóźniej przed zajęciami 

w danym dniu. 

6. Liczba dzieci uczestniczących w akcji nie może przekroczyć 20 w danym dniu. 

7. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne. 

8. Podczas akcji Biblioteka wymagać będzie od dzieci, aby opiekowały się i pomagały 

młodszym, zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie, szanowały cudze i własne 

rzeczy, z problemami zwracały się do opiekuna akcji oraz nie opuszczały terenu akcji 

bez zgody opiekuna. 

9. Złe, problemowe zachowanie się dziecka skutkować może wykluczeniem z akcji. 

10. Biblioteka zastrzega sobie prawo do utrwalania akcji w formie zapisu fotograficznego, 

filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych 

i promocyjno-marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie imprez 

Biblioteki. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy 

Regulaminu imprez Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 do Regulaminu akcji „Ferie w bibliotece” 

 

 

PROGRAM AKCJI 

„FERIE W BIBLIOTECE” 

 

 

28.01.2019  (poniedziałek), godz.10:00-12:00 

Oddział dla Dzieci, ul. Jana Pawła II 2/2 

NUDA?  Z PIPPI  TO  SIĘ  NIE  UDA 

- zajęcia  plastyczne, literackie, gry i zabawy integracyjne inspirowane książką 

 

30. 01.2019  (środa), godz. 10:00-11:00 

Biblioteka Centralna, ul. Jana Pawła II 5 

ZŁOŚLIWOŚCI  JEJ  KRÓLEWSKIEJ  MOŚC 

- spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki  MASKA 

wstęp tylko za wejściówkami- wejściówki do odbioru w Oddziale dla Dzieci przy 

ul. Jana Pawła II 2/2 

 

01.02.2019 (piątek); godz.10:00- 12:00 

Biblioteka Centralna, ul. Jana Pawła II 5 

RetroSFERA, czyli …LUŹNE GRANIE NA SZKLANYM  EKRANIE 

- festiwal  gier  i  komputerów  minionej  epoki 

 

 

 

04.02.2019 (poniedziałek); godz.10:00-12:00 

Oddział dla Dzieci, ul. Jana Pawła II 2/2 

LUDZIOM  NA  RATUNEK !   

- słów  kilka  o   bezpieczeństwie w czasie ferii i nie tylko  

 

06.02.2019 (środa); godz. 10:00-12:00 

Oddział dla Dzieci, ul. Jana Pawła II 2/2 

KAJKO  I  KOKOSZ – SZKOŁA  RYSOWANIA 

- warsztaty  komiksu 

 

08.02.2019 (piątek); godz. 10:00-11:00 

Oddział dla Dzieci, ul. Jana Pawła II 2/2 

POD STARYM  WAWELEM  PRZYGÓD  BEZ LIKU 

- spektakl Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA 

wstęp tylko za wejściówkami- wejściówki do odbioru w Oddziale dla Dzieci przy 

ul. Jana Pawła II 2/2 

 

 

W czasie ferii także SUPERferiowicz 

– konkurs na najaktywniejszego i najsympatyczniejszego uczestnika  ferii 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 

 do Regulaminu akcji „Ferie w bibliotece” 

 

 

 

………………………………….…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

Wyrażam zgodę na: 

 

1) Udział mojego dziecka w akcji „Ferie w bibliotece” w dniu 

…………………………/ wszystkich dniach (wybrać właściwe),  godzinach 

i miejscach określonych w Programie akcji. 

 
 

……………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
………………………………………….. 

(tel. kontaktowy) 

 

2) Samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu akcji w danym dniu lub 

odbiór dziecka po akcji przez ………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
 

……………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

3) Wykorzystanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Księcia Ludwika I 

w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego podczas akcji „Ferie w bibliotece” w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjnych, bez ograniczeń czasowych, w szczególności 

poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach 

wewnętrznych prowadzonych przez Bibliotekę oraz w mediach zewnętrznych. 
 

 

……………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

4) Oświadczam,  że zapoznałem/łam się z Regulaminem akcji „Ferie w bibliotece” 

oraz Regulaminem imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia 

Ludwika I Brzegu, w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych (§5 ww. Regulaminu imprez). 

 
……………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

 


