
REGULAMIN NOCY W BIBLIOTECE 2022 

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ  

Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Nocy w Bibliotece jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z 

siedzibą w Opatowie. 

2. Organizację Nocy w Bibliotece określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), 

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

3. Noc w Bibliotece odbędzie się  

- 4 listopada 2022 r. rozpoczyna się o godz. 18:00 i kończy 5 listopada 2021 r. o godz. 9:00. 

4. Miejsce wydarzenia: Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w 

Opatowie, Opatów, ul. Poznańska 59, 63-645 Łęka Opatowska oraz plac przy bibliotece. 

5. Uczestnictwo w Nocy w Bibliotece jest bezpłatne. 

6. Noc w Bibliotece to impreza otwarta dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 12 do 15 

lat na którą obowiązują wcześniejsze zapisy. 

7. Regulamin Nocy w Bibliotece dostępny jest bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. 

 

§ 2 CEL AKCJI 

 

1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do częstszych kontaktów z biblioteką i czynnego angażowania 

się w działalność kulturalną. 

2. Stworzenie okazji do wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rówieśniczym w sposób 

kreatywny. 

 

§ 3 ZASADY 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie dziecka/dzieci (dziecka w określonym przez 

Organizatora przedziale wiekowym tj. 12-15 lat) telefonicznie 62 78 145 51 lub osobiście w 

Bibliotece – liczba osób jest ograniczona. Osoba dorosła zapisuje tylko swoje dzieci. 

2. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy w Bibliotece jest podpisanie 

pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego oraz wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń 

animatorów i bibliotekarek, zachowywania zasad bezpieczeństwa, zachowania odstępu, 

zasłaniania nosa i ust oraz dbania o mienie Biblioteki. 

4. Organizator zapewnia uczestnikom posiłek/poczęstunek. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy w 

Bibliotece. 

 

§ 4 ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

 

1. Uczestnictwo w Nocy w Bibliotece jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/ opiekun prawny udziela pisemnej zgody 

na nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 



3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością 

prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach 

(drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów 

promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora. 

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Przystąpienie do udziału w Nocy w Bibliotece jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

 2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Nocy w Bibliotece udzielane są pod nr tel.  

627814551. 


