
Regulamin zajęć „Wakacje w bibliotece”  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli 

 

1.Organizatorami „Wakacji w bibliotece” są: Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.  

2.Zajęcia prowadzone są w trzech placówkach MBP: 

 Biblioteka Główna - wtorek, środa, czwartek w godz. 11:00-13:00, 

 Filia nr 1 – wtorek, czwartek w godz. 11:00-13:00, 

 Filia nr 2 - wtorek, środa, czwartek w godz. 11:00-13:00.  

4.Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku 7-10 lat. W czasie trwania zajęć, dzieci pozostają pod opieką 

prowadzących. Po ich zakończeniu dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych. 

5.W każdej placówce obowiązują 2 turnusy. Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym z nich. Na każdy turnus 

prowadzone są odrębne zapisy:  

 Biblioteka Główna - I turnus: 05-28.07.2022. II turnus: 02-25.08.2022.  

 Filia nr 1 - I turnus: 05-21.07.2022. II turnus: 02-18.08.2022. 

 Filia nr 2 - I turnus: 12-21.07.2022. II turnus: 09-18.08.2022. 

5.Liczba miejsc jest ograniczona (Biblioteka Główna – 25 osób, Filia nr 1 – 12 osób, Filia nr 2 – 12 osób). Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Zapisów można dokonywać: 

 
a) telefonicznie: 

 15 842 10 63 wew. 105 (Multiteka w Bibliotece Głównej), 

 15 842 05 62 (Filia nr 1),  

 15 842 51 60 (Filia nr 2). 

b) osobiście w każdej z placówek: 

 Multiteka w Bibliotece Głównej (ul. ks. J. Popiełuszki 10), 

 Filia nr 1 (ul. Staszica 14), 

 Filia nr 2 (ul. Siedlanowskiego 3). 

7.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych jest posiadanie przez dziecko aktywnej karty bibliotecznej oraz 

podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody (najpóźniej w ciągu dwóch dni od zgłoszenia), na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka i wykorzystania jego wizerunku, w celu działań promocyjnych Urzędu Miasta i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli.  

8.Rodzic/Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest przed pierwszym spotkaniem przekazać osobom prowadzącym 

zajęcia informacje o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie dziecka oraz 

innych uczestników. 

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

bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki. 

10.MBP nie zapewnia uczestnikom zajęć napojów i posiłków.  

11.Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych okolicznościach, do lub zmian w programie wakacji lub 

odwołania zajęć. 

12.Udział w zajęciach „Wakacje w bibliotece” jest bezpłatny.  

13.Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 


