
REGULAMIN WYDARZEŃ KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY LESZNO 

I. Postanowienia ogólne 

1. Formy pracy z czytelnikami: zajęcia i spotkania (jednorazowe, cykliczne, stałe), wydarzenia 
kulturalne, warsztaty i in. mające na celu aktywny udział w animacji czytelnictwa, edukacji 
czytelniczej, kulturalnej, zwane dalej zajęciami /wydarzeniami/ spotkaniami należą  
do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Leszno. 

2. Celem spotkań jest popularyzacja książki, sztuki i nauki oraz upowszechnienie dorobku 
kulturalnego gminy i regionu, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 

3. Wydarzenia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowane zarówno dla 
grup zorganizowanych jak i otwartych. 

4. Zajęcia są bezpłatne. W przypadku warsztatów dla uczestników indywidualnych, kiedy organizacja 
wymaga dużych nakładów finansowych, Biblioteka zastrzega sobie możliwość pobrania jednorazowej 
opłaty wpisowej, będącej częściowym zwrotem poniesionych kosztów. 

5. Aktualna oferta wydarzeń publikowana jest na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy 
Leszno https://biblioteka.gminaleszno.pl.       

II. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach/spotkaniach 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach / wydarzeniach / spotkaniach organizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną w Gminie Leszno jest: 

- zapoznanie się z niniejszym regulaminem, 

- w przypadku wydarzeń cyklicznych wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnika zajęć;  
dla dzieci przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka, 

- dla wydarzeń cyklicznych i stałych zapisanie się na liście uczestników, podanie danych 
kontaktowych takich jak: nr telefonu, e-mail, 

- uiszczenie opłaty za udział w wydarzeniu, o ile taka jest przewidziana. 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. 



III. Główne zasady organizacyjne 

1. Organizatorem wydarzeń / spotkań jest Biblioteka Publiczna w Lesznie wraz z Filiami  
w Czarnowie i Zaborowie. 

2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania wydarzeń są Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy 
Leszno. 

3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych 
przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są spotkania. 

4. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do doprowadzenia dziecka przed rozpoczęciem zajęć 
oraz do odebrania go bezpośrednio po ich zakończeniu. Wszystkich uczestników nieletnich 
obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć. 

5. Wydarzenia / spotkania, których organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Leszno  
lub jej filie, są rejestrowane w celu dokumentowania działań statutowych placówki oraz promocji 
wydarzeń kulturalnych. Materiały zawierające dane uczestników, w tym ich wizerunek, są 
publikowane na stronie internetowej biblioteki oraz w innych mediach. Wzięcie udziału w 
wydarzeniach / spotkaniu oznacza zgodę uczestnika na rejestrację  
i rozpowszechnianie przez bibliotekę ww. materiałów. Informacje dotyczące zasad przetwarzania 
danych osobowych uczestników znajdujących się na stronie internetowej biblioteki https://
biblioteka.gminaleszno.pl.  

6. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki Publicznej  Gminy Leszno. 
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