REGULAMIN
obowiązujący uczestników wydarzenia pt. „Noc Bibliotek”,
zorganizowanego na terenie Biblioteki Jagiellońskiej w dniu 05.10. 2019 roku
§1
Termin i czas imprezy
1. Wydarzenie pt. „Noc Bibliotek”, organizowane przez Bibliotekę Jagiellońską odbywa się
w dniu 05.10. 2019 roku w godz. 17:00 – 22:00.
2. Udostępnieniu podczas trwania „Nocy Bibliotek” podlegają wcześniej wyznaczone części
Biblioteki Jagiellońskiej.
3. W trakcie zwiedzania gościom przedstawione zostaną przygotowane dla nich formy
aktywności, które określa szczegółowy program wydarzeń.

§2
Rejestracja uczestników
1. Uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę
Jagiellońską w ramach „Nocy Bibliotek” nie wymaga rejestracji, z wyjątkiem tych aktywności,
które posiadają w programie adnotację „zapisy”
2. Rejestracja uczestników, odbywająca się przez podanie imienia oraz nazwiska i prowadzona
będzie w punktach informacyjnych w momencie rozpoczęcia imprezy i trwać będzie do
wyczerpania miejsc.

§3
Porządek zwiedzania
1. Udział w wydarzeniu mogą brać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane
z opiekunem.
2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w obecności rodziców lub
dorosłych opiekunów.
3. Zabronione jest wejście:
a) z wszelkiego rodzaju bronią, amunicją i innymi przedmiotami uznawanymi za potencjalnie
niebezpieczne,
b) z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi,
c) z długimi parasolami,

d) ze zwierzętami (z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych).
4. Uczestnictwo w wydarzeniu może się odbywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach
i obszarach, zgodnie z obowiązującym programem i porządkiem wydarzenia. Zabronione jest
przebywanie poza wyznaczonym obszarem imprezy.
5. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby
zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz organizatorów, zbiorów i wyposażenia
pomieszczeń, bądź zakłócić porządek zwiedzania czy też naruszyć ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.
6. Podczas zwiedzania Biblioteki należy stosować się do uwag i zaleceń personelu
organizacyjnego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w odzieży lub plecakach
oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie BJ.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rowery, samochody i inne pojazdy
pozostawione na jego terenie.
§4
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć w trakcie trwania imprezy
i opublikowania ich w ramach promocji Biblioteki Jagiellońskiej.
2. Organizator „ZaplanszUJ” w Jagiellonce Stowarzyszenie Gralicja zastrzega sobie prawo
wykonywania zdjęć w trakcie rozgrywek planszówkowych w Lectorium i publikowania ich
w ramach własnej promocji.
3. Organizator wydarzenia „ZaplanszUJ w Jagiellonce” Dragonus.pl, odbywającego się w
Lectorium BJ zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć w trakcie tego wydarzania i
publikowania ich w ramach własnej promocji.
§5
1. Osobom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu pracownik Biblioteki
Jagiellońskiej może wydać nakaz opuszczenia BJ.
2. Wewnętrzna Służba Ochrony Biblioteki Jagiellońskiej działając na podstawie uprawnień
wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy
ma prawo do podejmowania interwencji na terenie Biblioteki Jagiellońskiej, która w myśl
ustawy jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki http://www.bj.uj.edu.pl. Pod
informacją o wydarzeniu oraz w punktach informacyjnych podczas Nocy Bibliotek

