REGULAMIN ŚWIĄTECZNEJ WYMIANY KSIĄŻKOWEJ W KLUBIE FANATYKÓW
CZYTANIA I PISANIA PRACOWNI DZIAŁAŃ KULTURALNYCH

1.

Świąteczna Wymiana Książek organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie
Pedagogów i Animatorów Oddział Białostocki w ramach realizacji programu „Pracownia
Działań Kulturalnych”.

2.

Akcja polega na zorganizowaniu wydarzenia umożliwiającego
bezgotówkową wymianę książek z innymi uczestnikami.

3.

Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia 2017 (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00
w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy ul. Witosa 15 B lok. 12
w Białymstoku.

4.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz integracja środowiska lokalnego.

5.

Organizatorzy nie czerpią żadnych korzyści materialnych z organizacji wydarzenia.

6.

Podczas wydarzenia niedopuszczalne są transakcje gotówkowe (sprzedaż książek)jedynie wymiana książki za książkę (1:1).

7.

Uczestnik nie ma prawa domagać się zwrotu książki, którą dobrowolnie wymienił
podczas wydarzenia.

8.

Na wydarzenie nie mają wstępu osoby, które nie przyniosą ze sobą książek
na wymianę (nie dotyczy mediów relacjonujących wydarzenie).

9.

Przed wejściem na wydarzenie spisywana jest informacja o każdym uczestniku,
dotycząca liczby książek przyniesionych. Przy wyjściu kontrolowana jest liczba książek
wynoszonych. W związku z wymianą 1:1 nie można wynieść więcej książek niż się
wniosło.

10. Maksymalna liczba książek przyniesionych na wymianę to 20 sztuk.

czytelnikom

11. Decyzję o wymianie podejmują obie wymieniające się strony. Uczestnik nie jest
zmuszony do oddania książki, za którą nie otrzymuje satysfakcjonującej innej pozycji.
12. Organizatorzy nie zatrzymują książek przyniesionych na wymianę. W przypadku
nieudanej wymiany z innymi, każdy zabiera swoje książki do domu.
13. Organizator dopuszcza możliwość pozostawienia przez uczestnika książek, których
on nie potrzebuje. Pozyskane w ten sposób pozycje zostaną przekazane
współpracującym z Organizatorem bibliotekarzom celem rozdysponowania ich na rzecz
osób potrzebujących.
14. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażamy zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć
na fanpage’u oraz stronie internetowej Organizatora celem dokumentacji imprezy.
15. Zgłoszenia udziału w Świątecznej Wymianie Książek przyjmowane są pod adresem:
caw@klanza.bialystok.pl Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko uczestnika,
planowaną liczbę książek do wymiany wraz z rodzajem książek (np. Anna Nowak,
20 sztuk, beletrystyka). Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem:
570 137 200.

