PRZECZYTAŁEŚ - PODAJ DALEJ
WYMIENIALNIA KSIĄŻKI PRZECZYTANEJ
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają
PRZECZYTAŁEŚ-PODAJ DALEJ WYMIENIALNIA KSIĄŻEK.

się

spotkania

2. Organizatorem spotkań jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie.
3. Spotkania mają na celu promowanie czytelnictwa.
4. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny.
5. W wymianie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz osoby małoletnie,
które pozostają pod opieką osoby dorosłej lub posiadają zgodę opiekuna na udział
w wymianie wyrażoną na piśmie z podaniem ilości książek osoby małoletniej.
6. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dostarczenie do Biblioteki własnych
książek przeznaczonych na wymianę i zarejestrowanie się u dyżurującego
bibliotekarza, w terminie wcześniejszym lub w dniu organizacji wymiany.
w spotkaniu mogą brać udział jedynie osoby, które przyniosły książki na wymianę.
7. Organizatorzy zapewniają własną bazę książek podlegających wymianie.
8. Każdy uczestnik może zabrać ze sobą tyle książek, ile sam przyniósł, Wymiana
książek odbywa się na zasadzie tytuł za tytuł (1:1).
9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za książki przyniesione na spotkanie.
Można zabrać przyniesione przez siebie książki w przypadku braku zainteresowania
nimi innych osób lub gdy uczestnik nie wybierze dla siebie żadnego z tytułów. Książki
nie zabrane przez właścicieli przechodzą na własność i do dyspozycji Biblioteki.
10. Wymiana książek odbywa się bezgotówkowo, transakcje gotówkowe nie są
dopuszczalne.
11. Obowiązuje limit wymienianych książek, których maksymalna liczba to 15 sztuk
12. Należy przynosić jedynie książki, które nie są zniszczone, Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo odrzucenia przyniesionej książki z powodu jej złego stanu lub tematyki.
13. Wymianie podlegają książki beletrystyczne (powieści, opowiadania, nowele), książki
popularnonaukowe, poradniki, przewodniki oraz bajki, baśnie i powieści dla dzieci
i młodzieży, oprócz podręczników szkolnych.
14. Uczestnictwo w spotkaniu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć
z wizerunkiem na portalu internetowym Biblioteki, profilu Facebooka oraz
w magazynach i prasie lokalnej.
15. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem
w spotkaniu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub wypadki
spowodowane przez Uczestników.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

