
       Załącznik do Zarządzenia nr 23/2021 
       Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  
       w Konstantynowie Łódzkim  
       z dnia 20 maja 2021 r. 

 

 

REGULAMIN IMPREZ 
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach 

organizowanych 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 Tytuł imprezy lub cyklu działań*: Kiermasz książki przeczytanej. 

 Organizatorem imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie 
Łódzkim. 

 Miejsce imprezy:  

 stacjonarnie - Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim,  

 pl. Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

 plenerowo – na terenie gminy Konstantynów Łódzki. 

   

 Impreza ma charakter cykliczny, plenerowo odbywa się podczas wydarzeń 
ogólnomiejskich tj. np. Dzień Dziecka, Święto Miasta, Jarmark.  

 Udział w imprezie jest bezpłatny. 

 Impreza skierowana jest do: mieszkańców Miasta. 

 Scenariusz imprezy, ramowy program dostępny: na stronie internetowej 
biblioteki. 

 

II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 Liczba uczestników imprezy jest nieograniczona. 

 Publikacja wizerunku Uczestnika np. na stronie Biblioteki w sprawozdaniu po 
wydarzeniu następuje po wyrażeniu przez niego zgody. 

 Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O IMPREZIE: 

1. Celem Kiermaszu jest promocja czytelnictwa i sprzedaż książek używanych – 
ubytkowanych ze zbiorów i zasobów Biblioteki (selekcja księgozbioru, dary). 

2. Nie ma możliwości sprzedaży książek przez uczestników kiermaszu. 

3. Za sprzedaż odpowiada wyłącznie bibliotekarz, który posiada kwitariusz i 
wypisuje kwit za sprzedaną książkę lub książki. 

4. Za oddane jako dar książki czytelnik nie otrzymuje zapłaty, zgodnie z Instrukcją 
przyjmowania i wyceny książkowych darów czytelniczych i powołania Komisji stałej 
do spraw wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Konstantynowie Łódzkim . 



5. Całkowity dochód ze sprzedaży na kiermaszu przeznaczony jest na zakup nowości 
wydawniczych jako działanie statutowe. 

6. Cena książki wynosi minimum 2 zł, maksimum 10 zł. 

 
 

III. ZMIANY TERMINU IMPREZY 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez 
oraz do zmian terminów imprez. 

 

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim przetwarza dane osobowe 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 
dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie 
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom 
lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (zbierane zgodnie z 
realizowanym zadaniem) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach 
marketingowych, dokumentacyjnych, przeprowadzenia imprezy oraz w celach 
komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. 

2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. 

3. Szczegółowe klauzule informacyjne są dostępne: na stronie internetowej Biblioteki. 
 

* dotyczy, np.: spotkanie autorskie, wykład, warsztat, kurs, piknik, zajęcia, spotkania, noc w bibliotece, itp. 

 


