REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W RAMACH AKCJI „LATO W BIBLIOTECE 2019”

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zajęć dla dzieci jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy
ul. Daszyńskiego 2 w Wodzisławiu Śląskim.
2. Aktualna oferta zajęć odbywających się w czasie wakacji letnich 2019 znajduje się na stronie
internetowej Biblioteki (www.biblioteka.wodzislaw.pl) oraz w bieżących drukowanych
materiałach informacyjnych.

Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 6.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MiPBP w Wodzisławiu Śl. jest:
zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wypełnienie i podpisanie oświadczenia/ zgody
przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka, uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie
z aktualnym cennikiem.

Płatności za zajęcia
1. Zajęcia organizowane w MiPBP w Wodzisławiu Śl. w ramach akcji „Wakacje w Bibliotece”
prowadzone są odpłatnie: 15 zł za cztery dni zajęć lub 5 zł za jeden dzień.
2. Płatność za zajęcia powinna być dokonana osobiście, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć
w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
3. Dla uczestników zajęć korzystających z programu „Karta Dużej Rodziny – Rodzina 3+”
MiPBP oferuje 50% zniżki.
4. Nie ma możliwości zwrotów wnoszonych opłat z uwagi na absencję lub rezygnację uczestnika
z zajęć.

Dodatkowe informacje
1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką bibliotekarza. Rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożenia pisemnego
oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także podania niezbędnych
danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów ich
organizacji, w tym na zakup materiałów niezbędnych do ich realizacji.
3. Udział dzieci w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć,
filmów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Biblioteki i Urzędu Miasta.
4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor MiPBP
w Wodzisławiu Śl.

Załączniki
Załącznik 1 – Oświadczenie i zgoda rodziców / opiekunów prawnych na uczestnictwo dziecka
w zajęciach

