
 
 

 

REGULAMIN  

WYMIANY KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

W PRACOWNI DZIAŁAŃ KULTURALNYCH  

 

1. Wymiana książek dla dzieci i młodzieży organizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w ramach projektu Pracownia 

Działań Kulturalnych.  

2. Akcja polega na zorganizowaniu wydarzenia umożliwiającego bezgotówkową wymianę 

książek z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej między uczestnikami.  

3. Wydarzenie odbędzie się 06 maja 2022 (piątek) w godz. 17.30-18.30 w Pracowni Działań 

Kulturalnych przy ul. Witosa 15 B lok. 12 (II piętro) w Białymstoku.  

4. Celem akcji jest promocja literatury dziecięcej, szerzenie idei bookcrossingu oraz integracja 

środowiska lokalnego.  

5. Organizatorzy nie czerpią żadnych korzyści materialnych z organizacji wydarzenia.  

6. Podczas wydarzenia niedopuszczalne są transakcje gotówkowe, jedynie wymiana. 

7. Wymiana następuje na zasadzie 1:1. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu może wybrać 

taką liczbę przedmiotów, jaką przyniosła na wydarzenie. Przyniesione przedmioty trafiają do 

wspólnej puli, z której można dokonywać wyboru.  

8. Ze względu na ograniczoną przestrzeń dopuszczamy przyniesienie do 30 sztuk książek. 

9. Uczestnik nie ma prawa domagać się zwrotu przedmiotów, które dobrowolnie wymienił  

podczas wydarzenia, jak również nie może domagać się rekompensaty za źle dokonany wybór 

przedmiotu.  

10. Na wydarzenie nie mają wstępu osoby, które nie przyniosą niczego na wymianę (nie 

dotyczy mediów relacjonujących wydarzenie). 

11. Przed wejściem na wydarzenie zapisywana jest informacja dotycząca liczby przyniesionych 

przedmiotów. Przy wyjściu kontrolowana jest liczba przedmiotów wynoszonych. W związku z 

wymianą 1:1 nie można wynieść więcej książek niż się wniosło. Można natomiast zdecydować 

się na mniejszą liczbę.  

12. Podczas wydarzenia, tak jak przy wszystkich dotychczasowych wymianach 

organizowanych przez Pracownię Działań Kulturalnych, będzie możliwość pozostawienia w 

specjalnym punkcie książek, które zostaną przekazane na cele dobroczynne organizacjom 

pozarządowym działającym na terenie Białegostoku.  



 
13. Książki niewymienione przez uczestników oraz uczestniczki wydarzenia, a pozostałe po 

wymianie, również zostaną przekazane na cele dobroczynne organizacjom pozarządowym 

działającym na terenie Białegostoku oraz współpracującej z PDK filii nr 8 Książnicy 

Podlaskiej.  

14. Do wymiany dopuszczane będą wyłącznie książki w stanie idealnym i bardzo dobrym: bez 

plam, zabrudzeń, dziur, wyrwanych stron, brakujących okładek, śladów ugryzienia, zapachu 

stęchlizny, czy dymu, z bardzo wyraźnymi śladami użytkowania itp. Organizatorzy mogą 

odmówić wstępu osobom przynoszącym zniszczone rzeczy.  

15. W wymianie nie biorą udziału: podręczniki szkolne, kolorowanki, zeszyty ćwiczeń, 

wielotomowe encyklopedie.  

16. Zgłoszenia udziału w wymianie książek przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 

570 137 200 oraz mailowo caw@klanza.bialystok.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i 

nazwisko oraz numer kontaktowy uczestnika. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku małej 

liczby zgłoszeń Organizator dopuszcza możliwość udziału bez zapisów, poprzedzając ten fakt 

komunikatem zamieszczonym w mediach społecznościowych.  

Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem: 570 137 200, 607 879 553. 


