Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 7/18
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach-Dziedzicach

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „NASZA POLSKA”

Organizacja Akcji
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej pod nazwą „Nasza Polska”
zwaną dalej Akcją, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. Organizatorem Akcji jest Miejska Biblioteka publiczna w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34,
zwana dalej Biblioteką.
3. Akcja odbędzie się od 2 lipca 2018r. do 28 września 2018r. do godziny 15:00
4. Akcja będzie prowadzona na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.
5. Informacje na temat Akcji umieszczane będą na stronie internetowej Biblioteki (www.mbp.czechowicedziedzice.pl )oraz w poszczególnych Filiach i w Centrali Biblioteki.
6. Celem akcji jest promowanie pojęcia OJCZYZNA / POLSKA.
Uczestnicy Akcji
1. Udział w akcji jest bezpłatny, dobrowolny i anonimowy.
2. W Akcji mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli.
3. Uczestnictwo w Akcji polega na przyjściu do Biblioteki (Filii, Wypożyczalni, Oddziału Dziecięcego, Czytelni ) i
wypisania na przygotowanych przez bibliotekarzy kartkach skojarzeń z hasłem „KIEDY MYŚLĘ POLSKA…” w formie
jednego słowa, hasła lub krótkiego zdania np.:
-Mój dom.
-Miejsce, do którego zawsze wracam.
4. Zapisane skojarzenia będzie można zostawić w przygotowanym przez bibliotekarza miejscu.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej oraz w formie papierowej w każdej placówce Biblioteki.
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2. Zebrane hasła, sentencje zostaną opublikowane w formie baneru lub plakatu, który zawieszony będzie na lub w
budynku Biblioteki.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucania słów nie odpowiadających założeniom niniejszej akcji
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,
c) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
d) wprowadzenia zmian w regulaminie, które każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej Biblioteki,
oraz w poszczególnych Filiach i Centrali Biblioteki.
e) rozstrzygania sytuacji nieobjętych niniejszym regulaminem
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2018r. i obowiązuje do zakończenia Akcji Społecznej.

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Niepodległości 32/34 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (032)215 20 01 fax (032)718 67 55 mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl www.mbp.czechowice-dziedzice.pl

