
Regulamin warsztatów „Dookoła Świata z Biblioteką” odbywających się podczas ferii 2023 r.

1. Organizatorem warsztatów „Dookoła Świata z Biblioteką” jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy, zwana dalej MBP w Świdnicy.

2. Dane kontaktowe:
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży – 74 640 09 42
Filia nr 1 – 74 640 09 51
Filia nr 2 – 74 640 09 50
Filia nr 5 – 74 852 46 22

3. Warsztaty prowadzone będą przez pracowników MBP w Świdnicy oraz zaproszonych gości.

4. Warsztaty organizowane będą dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (7-14 lat).

5. Liczba miejsc jest ograniczona – obowiązują zapisy.

6. Warsztaty będą odbywały się w terminach:

I termin - I tydzień: 13-17.02.2022 – w budynku głównym, w Filii nr 1, w Filii nr 5
II termin - II tydzień: 20-24.02.2022 – w Filii nr 2

W godzinach: 10:00-13:00

7. W związku z dużymi nakładami finansowymi związanymi z organizacją warsztatów, 
MBP w Świdnicy pobiera jednorazową opłatę wpisową, będącą częściowym zwrotem 
poniesionych kosztów za wykorzystane podczas warsztatów materiały. 
Opłata wpisowa za uczestnictwo w warsztatach (3 godziny, 5 dni w tygodniu) wynosi 
odpowiednio:
- warsztaty w budynku głównym oraz w Filii nr 2: 100 zł,
- warsztaty w Filii nr 1 oraz Filii nr 5: 50 zł.

Rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny oraz rodzicom zapisującym rodzeństwa 
przysługuje ulga, płatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach:
- warsztaty w budynku głównym oraz w Filii nr 2: 80 zł,
- warsztaty w Filii nr 1 oraz Filii nr 5: 40 zł.

8. Udział w zajęciach będzie możliwy tylko po zapisaniu dziecka na listę przez rodzica/ 
opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty za warsztaty. 

Termin I: 01.02.-08.02.2023 – w budynku głównym MBP, w Wypożyczalni 
Naukowej i Czytelni Czasopism, p. 202

Termin II: 08.02.-15.02.2023 – w Filii nr 2, ul. M. Kozara-Słobódzkiego 19/01

Opłata za warsztaty jest opłatą bezzwrotną.

9. Jeśli Rodzic wyraża zgodę, aby dziecko wracało samodzielnie do domu po zajęciach, jest 
zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie dziecka. Po 
zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgodzie rodzica na samodzielny powrót dziecka do 
domu osoba prowadząca zajęcia oraz MBP nie bierze odpowiedzialności za powrót dziecka. 



10. Zabronione jest samowolne opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem. 

11. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych prowadzącego zajęcia. Jednocześnie 
Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, 
przepisów pożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

12. MBP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, pozostawione przez Uczestnika
w salach lub na korytarzach. 

13. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 
lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób 
nieletnich są to rodzice lub prawni opiekunowie. 

14. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu przez Uczestnika zajęć, biblioteka 
zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy. 

15. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się
z treścią niniejszego Regulaminu. 


