
Regulamin 

„Nocy z Andersenem” - Bolszewo 27-28.03.2020 

 
1. Organizatorem wydarzenia „Noc z Andersenem” jest Biblioteka i Centrum Kultury 

Gminy Wejherowo (BCK), ul. Drzewiarza 2 w Gościcinie. 

2. Wydarzenie odbywa się w Bibliotece, ul. Reja 9 w Bolszewie. 

3. Noc z Andersenem rozpocznie się w piątek 27 marca 2020 r. o godz. 18.00, a 

zakończy w sobotę 28 marca 2020 r. o godz. 9.00. W tym czasie niepełnoletni 

uczestnicy wydarzenia przebywają pod opieką organizatorów. 

4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

zapisanie się na wydarzenie, osobiście lub telefonicznie oraz wypełnienie i podpisanie 

deklaracji uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Zgłoszenie do udziału w 

imprezie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 

5. Zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wydarzeniu należy dostarczyć do 

Biblioteki w Bolszewie osobiście lub wysłać na adres mailowy biblioteka@bckgw.pl, 

do 20 marca 2020 r. do godz. 16.00. 

6. Udział w wydarzeniu przewidziany jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które są 

zapisane do Biblioteki. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich są odpowiedzialni za 

bezpieczną drogę dziecka do Biblioteki i z powrotem. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników oraz za zniszczenia 

rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.  

9. Organizator nie zaleca przynosić na Noc z Andersenem cennych urządzeń i przedmiotów 

wartościowych (laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności 

za tego typu przedmioty.  

10. Organizator zakazuje korzystania z przedmiotów elektronicznych po 23.00 (telefony, 

tablety itp.) w czasie przeznaczonym na sen. Nie zastosowanie się do powyższego może 

skutkować odebraniem urządzenia na czas snu. 

11. Organizator musi zostać powiadomiony o alergiach oraz przyjmowanych przez dziecko 

lekach, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za nie przyjęcie przez dziecko leku  

w terminie. 

12. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek w formie kolacji oraz śniadania, wodę 

do picia oraz ciepłą herbatę. 

13. Uczestnicy przynoszą ze sobą: 

 karimaty lub materace; 

 wygodny ubiór do spania, obuwie na zmianę; 

 środki czystości niezbędne do higieny osobistej; 

 zdrowe przekąski. 

14. Uczestnicy mają obowiązek:  

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzących; 

 brać udział w realizacji programu zajęć; 

 szanować mienie, sprzęty i wyposażenie (za szkody wyrządzone przez uczestnika 

niepełnoletniego odpowiedzialni materialnie są rodzice lub opiekunowie); 

 mieć szacunek do prowadzących, innych uczestników zajęć i samego siebie; 

 dbać o czystość i porządek; 



 zachować higienę osobistą; 

 przestrzegać zasad przeciwpożarowych, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej 

zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować prowadzących; 

 przestrzegać regulaminu.    

15. W trakcie trwania imprezy uczestnikom zabrania się: 

 używania wulgarnych słów i przekleństw; 

 niszczenia sprzętów i wyposażenia; 

 opuszczania budynku Biblioteki bez zezwolenia. 

16. Niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń organizatorów, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane powiadomieniem rodziców o niewłaściwym 

zachowaniu, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w wydarzeniu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu „Nocy z Andersenem”  

w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

18. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor 

BCK. 

Dyrektor  

Biblioteki i Centrum Kultury 

Gminy Wejherowo 

Natasza Sobczak 


