Regulamin
Mikołajkowej Wymiany Książek dla dzieci i dorosłych
1. Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach ul. Zamkowa 5.
2. Wymiana książek odbędzie się w dniach od 6 do 8 grudnia 2021 r. (domek
w ogrodzie Biblioteki) w godzinach pracy instytucji. Wejście od ul. Nowaka.
3. W wymianie mogą wziąć udział pełnoletni uczestnicy oraz osoby małoletnie, które
pozostają pod opieką osoby dorosłej lub posiadają zgodę opiekuna na udział
w wymianie wyrażoną na piśmie z podaniem ilości książek do wymiany.
4. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest przyniesienie własnych książek
przeznaczonych na wymianę i zarejestrowanie się u dyżurującego bibliotekarza.
5. Wymianie podlegają wyłącznie książki wydane po 2000 roku.
6. Książki wymieniamy w dwóch kategoriach: I kategoria – beletrystyka dla
dorosłych, II kategoria – literatura popularno-naukowa, III kategoria - literatura
dla dzieci i młodzieży.
7. Każdy uczestnik może zabrać ze sobą tyle książek, ile sam przyniósł.
8. Obowiązuje limit wymienianych książek, których maksymalna liczba to 5 sztuk.
9. Tomy jednego tytułu traktujemy jako jedną książkę (np. t.1, t.2, t.3 = 1 książka).
10. Książki zniszczone, podręczniki szkolne i akademickie, stare słowniki, instrukcje
obsługi, atlasy, materiały z konferencji naukowych i inne nieaktualne tytuły nie
będą przyjmowane.
11. Książki, które nie zostaną wymienione pozostaną do dyspozycji Biblioteki.
12. Udział w wymianie jest bezpłatny.
13. Książki do wymiany pochodzą z nadwyżek Biblioteki (książek z darów, które się
powtarzają w bibliotece).
14. Uczestnictwo jest jednocześnie wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć
z wizerunkiem na stronie www i Facebooku Biblioteki.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
UWAGI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ W CZASIE PANDEMII.
Akcja wymiany książek odbywa się w reżimie sanitarnym COVID-19. Uczestnicy
zobowiązani są do zasłonięcia nosa i ust oraz dezynfekcji rąk. W pomieszczeniu
może znajdować się tylko jedna osoba. W przypadku osób oczekujących
obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m. Przyniesione książki
będą podlegały 3 dniowej kwarantannie i zostaną wykorzystane w następnej
akcji. Pomieszczenie będzie wietrzone co godzinę.

Serdecznie zapraszamy!

