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REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W RAMACH AKCJI FERIE W BIBLIOTECE 2022, 
CZYLI ZOSTAŃ BIBLIOTECZNYM BOHATEREM

wiek: 8-12 lat 
miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice
termin: 7.02.2022 – 11.02.2022 (poniedziałek – piątek)
zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-14:00 ; realizowane są w grupie 8 osobowej
zajęcia są bezpłatne

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji jest Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice przy ul. Południowej 2a, 05-082

Zielonki Parcela.
2. Akcja adresowana do dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych z terenu gminy

Stare Babice oraz zamieszkujących na terenie gminy Stare Babice.
3. Uczestnik akcji powinien być czynnym Czytelnikiem Biblioteki, minimum od 2020 r. 
4. Aktualna oferta zajęć odbywających się w ramach akcji Ferie w Bibliotece 2022, czyli Zostań

Bibliotecznym  Bohaterem  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Biblioteki  oraz  w  bieżących
drukowanych materiałach informacyjnych.

5. Przed  zgłoszeniem  chęci  uczestnictwa  opiekun  prawny  uczestnika  powinien  zapoznać  się  z
postanowieniami regulaminu. Wzięcie udziału w zajęciach oznacza zobowiązanie do przestrzegania
zasad określonych w regulaminie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Warunkiem  uczestnictwa  w  zajęciach  w  ramach  akcji  Ferie  w  Bibliotece  2022,  czyli  Zostań

Bibliotecznym Bohaterem jest:
 Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 Wypełnienie i podpisanie formularza zapisu.
 Zaakceptowanie  i  podpisanie  klauzuli  informacyjnej  dotyczącej  przetwarzania  danych

osobowych.
 Zaakceptowanie  i  podpisanie  klauzuli  informacyjnej  w  zakresie  korzystania  z  oferty

kulturalno-oświatowej.
 Zapoznanie się i zaakceptowanie harmonogramu akcji. 
 Zapoznanie się i zaakceptowanie ramowego planu dnia.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Stosować się do poleceń opiekującego się bibliotekarza.
2. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia.
3. Zachować kulturę i higienę osobistą, przestrzegać wytycznych GIS.
4. Szanować mienie i pomoce dydaktyczne.
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5. Mieć napój niegazowany i obuwie na zmianę.
6. Nie przynosić wartościowych przedmiotów na zajęcia.
7. Każdorazowo zgłaszać złe samopoczucie opiekującemu się bibliotekarzowi.
8. Samodzielne oddalanie się od bibliotekarza, niezdyscyplinowanie, nie reagowanie na polecenia, nie

przestrzeganie  niniejszego  regulaminu  lub  stwarzanie  zagrożenia  dla  pozostałych  uczestników
będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z zajęć.

DODATKOWE INFORMACJE
1. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor BPGSB.

data i podpis opiekuna/rodzica 
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