Regulamin imprezy niemasowej VIII Nocy w Bibliotece Ekobiblioteka w dniu 9 października 2021 roku w
Chojnicach
1. Zobowiązania
a) Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie VIII Noc w Bibliotece Ekobiblioteka w
dniu 9 października 2021 roku przy ul. Wysokiej 3 w Chojnicach.
b) Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego
Regulaminu.
c) Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
d) Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz
na stronie internetowej organizatora pod adresem www.bibliotekachojnice.pl
2. Przeznaczenie terenu
Na terenie imprezy widzowie mogą brać udział w warsztatach, spotkaniach i oglądać przygotowane
wystawy.
3. Zasady szczegółowe
a) Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla
wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
b) Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.
c) Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich
innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do
przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
4. Zachowanie na imprezie
a) Każdy kto przebywa na imprezie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym
osobom.
b) Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń pracowników Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chojnicach.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy
5. Odpowiedzialność
a) Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną,
odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
b) Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
c) Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego
Regulaminu, zwłaszcza dot. zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy
mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.
6. Utrwalenie przebiegu imprezy – organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz
promocji lub reklamy imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać
utrwalony, a następnie rozpowszechniany da celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych
oraz promocyjnych na stronie www.bibliotekachojnice.pl w prasie lokalnej oraz w mediach
społecznościowych.
7. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby
ww. publikacji.
8. W związku z epidemią koronawirusa uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, zachowania dystansu i
założenia maseczki.

