
REGULAMIN „ZAGADKOWYCH FERII W BIBLIOTECE”

1. Organizatorem cyklu zajęć dla dzieci „Zagadkowe ferie w bibliotece” jest Książnica 

Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, Filia nr 3.

2. Zajęcia wymienione w programie będą odbywać się w siedzibie Filii nr 3 

przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie (załącznik nr 1).

3. Koordynatorem wydarzenia jest kierownik Filii nr 3 – Monika Dziedzic.

4. Celem projektu jest urozmaicenie dzieciom czasu wolnego od szkoły poprzez 

organizację warsztatów mających na celu:

- aktywny udział w animacji czytelnictwa 

- popularyzację literatury dziecięcej

- promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o popularne serie detektywistyczne, a wybrana

tematyka stanie się punktem wyjścia do pozostałych spotkań (warsztaty 

filozoficzne, spotkanie z policjantem, zajęcia z języka angielskiego).

6. Zajęcia są organizowane w wybrane dni I tygodnia ferii zimowych tj. 10.02, 11.02, 

12.02, 13.02.2020 r. w godzinach 10:30-12:30.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w godzinach 

przeprowadzanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

8. Zajęcia są skierowane dla dzieci w wieku 8-10 lat.

9. W zajęciach jednorazowo może wziąć udział grupa do 16 dzieci.

10.  Udział dziecka w zajęciach jest bezpłatny.

11.  Organizator przewiduje zapisy na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji 

zapisanego wcześniej uczestnika, prawo zajęcia miejsca ma kolejna osoba z listy 

rezerwowej.

12.Dziecko może uczestniczyć w wybranych zajęciach lub w całym cyklu – stosownie 

do wolnych miejsc.

13.Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest:

- zapoznanie z regulaminem wydarzenia

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica / opiekuna prawnego i 

złożenie go w siedzibie Filii nr 3 w dniach 22.01 – 4.02.2020. 

- uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego 

regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu 

przeprowadzanych zajęć



14.  O przyjęciu dziecka decyduje spełnienie warunków regulaminu oraz kolejność 

zgłoszeń.

15.  Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia dziecka przed 

rozpoczęciem zajęć oraz do odebrania go bezpośrednio po ich zakończeniu lub 

wskazaniu pisemnie na formularzu zgłoszeniowym jeśli rodzic wyraża zgodę na:

- samodzielny powrót dziecka do domu (powyżej 8 lat)

- odebranie dziecka przez starsze rodzeństwo (powyżej 10 lat)

- odebranie dziecka przez inną, wskazaną przez rodzica osobę (imię i nazwisko)

16.  Uczestników obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania budynku w trakcie 

zajęć.

17.  Wydarzenie może być rejestrowane w celu dokumentowania działań statutowych 

placówki oraz promocji wydarzeń kulturalnych. Materiały zawierające wizerunek 

uczestników, mogą być publikowane na stronie internetowej Książnicy 

Pruszkowskiej i w innych mediach. Wzięcie udziału w wydarzeniu oznacza zgodę 

uczestnika na rejestrację i rozpowszechnianie przez Książnicę Pruszkowską oraz 

partnerów przeprowadzających zajęcia ww. materiałów.

18.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników, za zniszczenia 

rzeczy należących do uczestników lub należących do mienia Filii nr 3 – w 

przypadku ew. zniszczeń odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie prawni.

19.W przypadku wypadków, urazów i problemów wychowawczych organizator 

podejmie natychmiastowe działania w celu powiadomienia rodziców / opiekunów 

prawnych.

20.Program wydarzenia w załączniku nr 1.

21.Formularz zgłoszeniowy w załączniku nr 2.

…...............................................................................................

data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego


