
REGULAMIN AKCJI „NOC AGENTÓW” 

10–11.09.2021 r. 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie. 

2. Organizację akcji określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia 

i obowiązuje do czasu jej zakończenia.  

3. Akcja odbywa się w nocy z 10 na 11 września 2021 r. (z piątku na sobotę), w godz. 18.00–8.00. 

4. Miejsce akcji: Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów. 

5. Regulamin dostępny na stronie internetowej www.bibliotekamiejska.wegrow.pl. 

6. Udział w imprezie jest bezpłatny. 

7.  Impreza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku 10–14 lat. 

§2 ZASADY 

1. Warunkiem udziału jest dostarczenie podpisanej zgody rodzica/opiekuna prawnego na 

uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji do 10.09.2021 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 11. 

2. Uczestnicy przynoszą ze sobą: rzeczy, na których będą mogli spać: śpiwory, koce, karimaty itp., 

latarki, ewentualnie jedzenie i picie. 

3.  Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z biblioteki bez zgody opiekuna. 

4. W przypadku złamania zakazu wychodzenia z biblioteki, złego, problemowego zachowywania się 

dziecka bibliotekarz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają 

obowiązek odebrania dziecka z biblioteki.  

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione lub zgubione przez dzieci w czasie akcji. 

§3 GŁÓWNE PUNKTY AKCJI 

1. Warsztaty literackie – prowadzący Krzysztof Petek. 

2.  Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. 

3.  Gra detektywistyczna w terenie. 

§4 ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Uczestnictwo w akcji Noc Agentów jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz organizatora 

nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za 

pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością 

prowadzoną przez organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach 

(drukowanych) dotyczących organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów 

promocyjnych dotyczących organizatora oraz umieszczenie na stronach organizatora (strony 

www, portale społecznościowe), a także w lokalnych mediach. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do udziału w akcji Noc Agentów jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 

programu „NOCY AGENTÓW” w wyniku zaistniałych ważnych powodów. 

3. Wszelkich dodatkowych informacji o akcji Noc Detektywów udzielają bibliotekarze pod nr tel. 

25 792 24 74. 


