Regulamin cyklu Co by było gdyby…
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle
11-22 lutego 2019 r.
1. Każdy uczestnik zajęć Co by było gdyby… jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
3. O udziale uczestnika w zajęciach Co by było gdyby… decyduje obowiązkowa rezerwacja miejsca na cały
cykl zajęć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2 i Filii nr 3 - wg kolejności zgłoszenia
dziecka i jego wieku (6-10 lat).
4. Rezerwacji
należy
dokonywać
w poszczególnych placówkach:

drogą

elektroniczną,

telefonicznie

lub

osobiście

Oddział dla Dzieci i Młodzieży (ul. Kołłątaja 1, 13 446 26 02 wew. 35, dzieci@mbp.jaslo.pl)
Filia nr 1 (ul. Sobniowska 34, 13 445 58 57, filia1@mbp.jaslo.pl)
Filia nr 2 (ul. Kopernika 8, 13 446 90 01, filia2@mbp.jaslo.pl)
Filia nr 3 (ul. Szopena 22, 13 446 52 25, filia3@mbp.jaslo.pl).
5. Pierwszeństwo rezerwacji mają posiadacze Jasielskiej Karty Dużej Rodziny.
6. Rezerwacja miejsc kończy się 9 lutego 2019 r. (piątek). W przypadku wolnych miejsc w zajęciach mogą
uczestniczyć osoby umieszczone na liście rezerwowej, które otrzymają informacje indywidualnie.
7. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach prosimy o wcześniejsze poinformowanie prowadzących
zajęcia w danej placówce.
8. Maksymalna liczba uczestników zajęć w poszczególnych placówkach wynosi:
Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 15 miejsc;
Filia nr 1 – 8 miejsc;
Filia nr 2 – 10 miejsc;
Filia nr 3 – 10 miejsc.
9. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek:
a) dbać o czystość oraz powierzone mienie;
b) stosować się do poleceń pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle;
c) przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaśle.
10. Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika zajęć odpowiada rodzic/opiekun prawny.
11. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia nagrań video i zdjęć
z wizerunkiem uczestników zajęć Co by było gdyby…, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Rozpowszechnienie może nastąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Jaśle, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
12. Warunkiem udziału w zajęciach Co by było gdyby… jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez
rodzica/opiekuna prawnego oraz wypełnienie Deklaracji uczestnictwa.

