Regulamin akcji „Noc Bibliotek”
Regulamin dotyczy akcji, której celem jest zaprezentowanie Biblioteki jako
miejsca integracji, miejsca twórczego i atrakcyjnego spędzania czasu
wolnego.
1. Organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli,
ul. Warszawska 25, 21-413 Serokomla.
2. Akcja odbywa się w nocy z 4 października 2019 r. na 5

października 2019 r.(z piątku na sobotę) od godziny 19.00. do 8.00.
3. Uczestnikami akcji są dzieci z terenu gminy Serokomla w wieku 7-

15 lat, posiadający kartę czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Serokomli
4. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne, jednak liczba miejsc jest

ograniczona i wynosi 30 osób, a o zakwalifikowaniu się do niej dziecka
decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie utworzenie listy rezerwowej w liczbie

5 osób. W przypadku kiedy dziecko zapisane zrezygnuje z udziału w akcji,
organizator powiadomi kolejną osobę z listy rezerwowej.
6. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody

rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej
akcji (druk zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest
dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli.
7. Wypełniony druk zgody rodzic/opiekun prawny musi dostarczyć

osobiście do siedziby Biblioteki do dnia 3 października 2019 r.
8. Uczestnicy akcji obowiązkowo przynoszą ze sobą:

- suchy prowiant (kanapki, owoce) bądź kieszonkowe ( możliwość
zamówienia pizzy)
- śpiwór/koc, poduszkę, materac/karimatę i inne rekwizyty potrzebne do
spania;
- wygodne ubranie: dresy lub ciepła piżama, koszulka, bluza, skarpety;

- obuwie na zmianę.
- przybory do higieny osobistej.
9. Organizator oprócz dobrej zabawy, miłej atmosfery zapewnia:
- całonocną opiekę trzech opiekunów,
- ciepłe, zimne napoje oraz przygotowanie popcornu dla widzów
wieczornego seansu
- miejsce do spania
10. W czasie trwania akcji uczestników obowiązują następujące
zasady:
a) zakaz samowolnego oddalania się od grupy oraz opuszczania Biblioteki,
do momentu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna.
b) słuchanie próśb i poleceń pracowników (opiekunów akcji) Biblioteki.
c) poinformowanie opiekunów akcji o złym samopoczuciu lub innych,
nagłych dolegliwości.
11. W przypadku złamania zakazu wychodzenia z Biblioteki lub
nieodpowiedniego zachowania, opiekun grupy powiadamia telefonicznie
rodziców/opiekuna, których obowiązkiem jest odebranie dziecka z
Biblioteki.
12. W wyjątkowej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany Regulaminu, jednak informuje o tym fakcie wszystkich
rodziców/opiekunów, którzy wypełnili i złożyli w Bibliotece druk zgody na
udział dziecka w akcji oraz wszystkich zainteresowanych na stronie
internetowej Biblioteki.
13. Rodzice/ opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za powrót
dziecka z Biblioteki.
14. Dodatkowe informacje udzielane są w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Serokomli
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione
przez dzieci w czasie trwania akcji

