
Regulamin imprezy „Literatura na pięciolinii” 

organizowanej w dniach 12.04.2022 r. – 12.05.2022 r. 

przez Miejską Biblioteką Publiczną im. dra Michała Marczaka w Tarnobrzegu 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału wszystkich osób uczestniczących w imprezie 

organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dra Michała Marczaka  

w Tarnobrzegu. 

2. Przez imprezę rozumie się otwarte spotkania autorskie i wykłady, warsztaty oraz imprezę 

plenerową organizowaną przez Bibliotekę nie będącą imprezą masową w myśl Ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 poz. 1870). 

3. Regulamin imprezy udostępniony jest na stronie organizatora: www.mbp.tarnobrzeg.pl  

oraz przed wejściem na imprezę w miejscu ogólnie dostępnym. 

4. Głównym celem organizacji imprezy jest promocja Biblioteki, zbiorów, czytelnictwa, 

rozpoznanie potrzeb czytelniczych mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt oraz 

pozyskiwanie nowych czytelników. 

5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika imprezy postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Impreza organizowana przez Bibliotekę ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. 

 

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy 

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie 

imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych 

- nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy. 

2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 

obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz 

stosować się do zaleceń pracowników Biblioteki. 

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, 

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

4. Organizator imprezy może wyprosić z terenu imprezy osoby: 

a) będące w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

b) zachowujące się agresywnie, w szczególności jeśli zagraża to innym uczestnikom 

imprezy, 

c) odmawiające wykonywania poleceń wydawanych przez upoważnionych pracowników 

Biblioteki, 

d) które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin imprezy lub zakłócają 

porządek publiczny. 

e) zakazuje  się wprowadzania psów bez kagańca. 

 

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 
1. Biblioteka informuje, że w trakcie trwania imprezy istnieje możliwość rejestrowania 

wizerunku uczestników imprezy. 

2. Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, 

edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz bezpieczeństwa imprezy  

http://www.mbp.tarnobrzeg.pl/


3. Zarejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w imprezie może być jedynie 

szczegółem całości, który może być rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań 

dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych 

elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym 

zakresie przez Bibliotekę, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,  

z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą 

jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich 

wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że 

wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych,  

a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im 

jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

4. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników 

imprezy zawarte są w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie www. 

Biblioteki. 
 


