Regulamin akcji organizowanej w ramach projektu „Rodzinne podróże po literaturze”
§1
1. Organizatorem akcji jest Biblioteka Kraków z siedzibą w Krakowie (wpisana do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34), adres: 31-154 Kraków, pl. Jana NowakaJeziorańskiego 3.
2. Celem akcji jest promowanie czytelnictwa, aktywnego spędzania wolnego czasu, nauki i kultury.
3. Akcja prowadzona jest w czasie wydarzeń organizowanych w ramach literackich tygodni w wybranych filiach
Biblioteki Kraków oraz w ogrodzie Biblioteki Głównej Biblioteki Kraków w ramach projektu
pt. „Rodzinne podróże po literaturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4. Czas trwania akcji: czerwiec – wrzesień 2022 r.
5. Terminarz literackich tygodni organizowanych w ramach projektu „Rodzinne podróże po literaturze”:
6–11 czerwca, 4–9 lipca, 1–6 sierpnia, 12–17 września 2022 r.
6. Akcja adresowana jest do wszystkich uczestników wydarzeń, z wyłączeniem pracowników Biblioteki
Kraków.
§2
1. W akcji może wziąć udział każdy uczestnik wydarzeń posiadający aktywną kartę biblioteczną Biblioteki
Kraków.
2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest: pobranie Literackiego Paszportu (zwanego dalej Paszportem);
uzupełnienie Paszportu, tj. podanie numeru karty czytelnika Biblioteki Kraków oraz numeru filii,
w której pobrano Paszport; udział w co najmniej sześciu wydarzeniach organizowanych w ramach projektu
„Rodzinne podróże po literaturze”; zebranie co najmniej sześciu pieczątek za udział
w wydarzeniach.
3. Za udział w każdym wydarzeniu pracownik Biblioteki Kraków przybija w Paszporcie jedną pieczątkę dla
każdego z uczestników.
4. Po zebraniu co najmniej sześciu pieczątek uczestnikowi akcji przysługuje nagroda (dla dzieci walizka
z materiałami plastycznymi i pocztówkami do kolorowania, a dla dorosłych bawełniana torba na książki),
która wydawana będzie od 1 sierpnia do 14 października 2022 r.: w czasie pikniku japońskiego
(6 sierpnia) i pikniku wyszehradzkiego (17 września), w Dziale Metodycznym i Projektów Biblioteki Kraków
(pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3) po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 12 61 89 126) lub w Filii nr 3
(pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3).
5. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w ust. 2.
6. Przy odbiorze nagrody należy zwrócić Paszport potwierdzający udział w akcji.
7. W przypadku zagubienia Paszportu nie będzie wydawany jego duplikat z odtworzonymi pieczątkami. Będzie
można pobrać kolejny Paszport z możliwością zbierania pieczątek od początku.
§3
1. Udział w akcji jest dobrowolny.
2. Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacje związane z przebiegiem akcji, które zawierają co najmniej imię, nazwisko
i adres do korespondencji uczestnika (opiekuna prawnego uczestnika) składającego reklamację, jak również
opis podstaw reklamacji, można składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Organizator wyśle
odpowiedź na adres podany przez uczestnika w reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu
reklamacji.
4. Dodatkowych informacji na temat akcji udzielają pracownicy Działu Metodycznego i Projektów Biblioteki
Kraków (metodyczny@biblioteka.krakow.pl) oraz filii Biblioteki Kraków.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

