
REGULAMIN „NOC BIBLIOTEK 2020”  

W POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BOCHNI 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Nocy Bibliotek jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni.  

2. Organizację Nocy Bibliotek określa niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). 

3. Noc Bibliotek odbędzie się 10 października 2020 roku w godz.  19:00 - 23:00.  

4. Miejsce spotkania: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, ul. A. Mickiewicza 5, 

32 – 700 Bochnia.  

5. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest bezpłatne. 

6. Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży od 16 lat i dorosłych.  

7.  Regulamin Nocy Bibliotek dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki: 

www.biblioteka.bochnia.pl oraz profilu Biblioteki Facebook. 

8. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Zgłoszenia uczestników spotkania „Noc Bibliotek 2020” przyjmuje Czytelnia dla Dorosłych, 

telefonicznie pod numerem 14 614 52 26 lub mailowo: czytelnia@biblioteka-bochnia.pl 

 

& 2. ZASADY 

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie               
i dostarczenie Oświadczenia - załącznik nr 1 do Regulaminu  do dnia 10.10.2020 r. do godz. 
19.00. 

2. Uczestnicy Nocy Bibliotek zobowiązani są do stosowania ogólnych zasad w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii: zasłaniania ust i nosa, utrzymania odstępów między osobami, 
stosowania rękawiczek lub płynów dezynfekcyjnych (dostępnych w Bibliotece). 

3. Podczas akcji organizator wymagać będzie  kulturalnego zachowania, szanowania cudzych       
i własnych rzeczy oraz zwracania się z wszelkimi problemami do osób prowadzących.  

4.  Podczas całej akcji obowiązuje zakaz wychodzenia z Biblioteki, bez uzasadnionych przyczyn. 
5.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone lub zgubione w czasie trwania akcji.  

 

& 3. ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Udział w akcji wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika /imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu/. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 
będzie zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z dn. 24 maja 2018 r. poz.1000) i ustawą z dnia 18 lipca 
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  

2.  Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna                 
w Bochni. 

3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień akcji i              
w zakresie niezbędnym do ich wykonania.  

4. Uczestnictwo w Nocy Bibliotek jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora 
nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez 

http://www.biblioteka.bochnia.pl/


konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celu promowania akcji, sprawozdawczości i 
udokumentowania spotkania. Zdjęcia będą umieszczane na stronie i profilach 
społecznościowych Biblioteki. 

& 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Przystąpienie do udziału akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

2.  Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze pod  
nr tel. 14 614 52 26. 

 

 

 


