REGULAMIN
obowi zuj cy uczestników wydarzenia pt. „Noc Bibliotek”,
zorganizowanego na terenie Biblioteki Jagiello skiej w dniu 09.06. 2018 roku
§1
Termin i czas imprezy
1. Wydarzenie pt. „Noc Bibliotek”, organizowane przez Bibliotek Jagiello sk odbywa si
w dniu 09.06. 2018 roku w godz. 18:00 – 23:00.
2. Udost pnieniu podczas trwania „Nocy Bibliotek” podlegaj wcze niej wyznaczone cz ci
Biblioteki Jagiello skiej.
3. W trakcie zwiedzania go ciom przedstawione zostan przygotowane dla nich formy
aktywno ci, które okre la szczegóøowy program wydarze .

§2
Rejestracja uczestników
1. Uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach organizowanych przez Bibliotek
Jagiello sk w ramach „Nocy Bibliotek” nie wymaga rejestracji, z wyj tkiem tych
aktywno ci, które posiadaj w programie adnotacj „zapisy”
2. Rejestracja uczestników, odbywaj ca si przez podanie imienia oraz nazwiska i
prowadzona b dzie w punktach informacyjnych w momencie rozpocz cia imprezy i trwa
b dzie do wyczerpania miejsc.

§3
Porz dek zwiedzania
1. Udziaø w wydarzeniu mog
z opiekunem.

bra

osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane

2. Osoby niepeønoletnie mog uczestniczy w wydarzeniu tylko w obecno ci rodziców lub
dorosøych opiekunów.
3. Zabronione jest wej cie:
a) z wszelkiego rodzaju broni , amunicj i innymi przedmiotami uznawanymi za potencjalnie
niebezpieczne,
b) z materiaøami wybuchowymi, øatwopalnymi i toksycznymi,
c) z døugimi parasolami,

d) ze zwierz tami (z wyj tkiem psów-przewodników osób niewidomych).
4. Uczestnictwo w wydarzeniu mo e si odbywa tylko w wyznaczonych pomieszczeniach
i obszarach, zgodnie z obowi zuj cym programem i porz dkiem wydarzenia. Zabronione jest
przebywanie poza wyznaczonym obszarem imprezy.
5. Zabrania si wst pu osobom nietrze wym lub zachowuj cym si w sposób, który mógøby
zagrozi bezpiecze stwu innych uczestników oraz organizatorów, zbiorów i wyposa enia
pomieszcze , b d zakøóci porz dek zwiedzania czy te naruszy ogólnie przyj te normy
zachowania w miejscach publicznych.
6. Podczas zwiedzania Biblioteki nale y stosowa
organizacyjnego.

si

do uwag i zalece

personelu

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za rzeczy pozostawione w odzie y lub plecakach
oddanych do szatni, a tak e w innych miejscach ogólnodost pnych na terenie BJ.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za rowery, samochody i inne pojazdy
pozostawione na jego terenie.

§4
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdj
w trakcie trwania imprezy
i opublikowania ich w ramach promocji Biblioteki Jagiello skiej.
2. Organizator prelekcji i symultany
Michaø Kanarkiewicz zastrzega sobie prawo
wykonywania zdj w trakcie trwania jego wyst pienia w Lectorium i publikowania ich w
ramach wøasnej promocji.
3. Organizator wydarzenia pt. „Noc Szachowa w Bibliotece”, odbywaj cego si pod egid
Krakowskiego Klubu Szachistów w Lectorium BJ zastrzega sobie prawo wykonywania
zdj w trakcie tego wydarzania i publikowania ich w ramach promocji dziaøalno ci
statutowej Krakowskiego Klubu Szachistów.
§5
1. Osobom naruszaj cym postanowienia niniejszego regulaminu pracownik Biblioteki
Jagiello skiej mo e wyda nakaz opuszczenia BJ.
2. Wewn trzna Søu ba Ochrony Biblioteki Jagiello skiej dziaøaj c na podstawie uprawnie
wynikaj cych z ustawy o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych do w/w
ustawy ma prawo do podejmowania interwencji na terenie Biblioteki Jagiello skiej, która
w my l ustawy jest obiektem podlegaj cym obowi zkowej ochronie.

Regulamin dost pny jest na stronie internetowej Biblioteki http://www.bj.uj.edu.pl. Pod
informacj o wydarzeniu oraz w punktach informacyjnych podczas Nocy Bibliotek

