
REGULAMIN NOCY KARNAWAŁOWEJ 2023  

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Nocy Karnawałowej jest Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.  

2. Organizację Nocy Karnawałowej określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który 

wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.  

3. Noc Karnawałowa odbywa się 20 stycznia 2023 r. (tj. piątek), w godz. 18:00-22:00.  

4. Miejsce wydarzenia: Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 72-500 

Międzyzdroje. 

5. Uczestnictwo w Nocy Karnawałowej jest bezpłatne.  

6. Noc Karnawałowa to impreza otwarta dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat posiadających kartę 

czytelnika. Obowiązują wcześniejsze zapisy.  

7. Każde dziecko ma obowiązek zabrać ze sobą obuwie zmienne. 

8. Regulamin Nocy Karnawałowej dostępny jest bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Międzyzdrojach, na stronie: http://www.biblioteka.miedzyzdroje.pl/ oraz Facebooku: 

https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Mi%C4%99dzyzdrojach-

346290435457934/ 

 

2. ZASADY 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie dziecka/dzieci w określonym przez Organizatora przedziale 

wiekowym tj. 9-12 lat) drogą mailową na podany adres email: 

biblioteka.mje.bibliotekarze@gmail.com .  

2. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w Nocy Karnawałowej jest podpisanie pisemnej 

zgody rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

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

animatorów i bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki. 

4. Organizator zapewnia uczestnikom jeden posiłek oraz napoje. 

5. Dziecko należy ubrać w strój wygodny. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy Karnawałowej. 
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3. Zastrzeżenia prawne 

 

1. Uczestnictwo Nocy Karnawałowej 20.01.2023 jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz 

Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem 

uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/opiekun prawny udziela pisemnej zgody na 

nieodpłatne, wielokrotne wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania.  

3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością 

prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim wykorzystanie w opracowaniu materiałów 

promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora: 

https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Mi%C4%99dzyzdrojach-

346290435457934/ oraz mediach społecznościowych Biblioteki: Facebook, Instagram. 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do udziału w Nocy Karnawałowej dn. 20.01.2023 jest jednoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Mi%C4%99dzyzdrojach-346290435457934/
https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Publiczna-w-Mi%C4%99dzyzdrojach-346290435457934/

