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Regulamin akcji „Zakochaj się w bibliotece”
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promującej czytelnictwo „Zakochaj
się w bibliotece”, zwanej w dalszej części regulaminu Akcją.
2. Organizatorem Akcji jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha ConradaKorzeniowskiego z siedzibą w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji
kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99, (wersja skrótowa nazwy: WiMBP w Gdańsku)
zwana dalej Biblioteką.
3. Akcja trwać będzie się od 15.02.2021 r. do 27.02.2021 r. (lub do wyczerpania puli nagród), we
wszystkich filiach WiMBP w Gdańsku, z wyłączeniem Biblioteki Lawendowej, w której w tym
czasie odbywa się osobna akcja promocyjna.
4. Akcja jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku i ma na celu zachęcenie mieszkańców do odwiedzin w filiach WiMBP,
wypożyczania książek oraz do zapisywania się do Biblioteki tych osób, które do tej pory nie
korzystały z usług bibliotecznych.
5. Akcja skierowana jest do czytelników WiMBP w Gdańsku (posiadaczy Metropolitalnej Karty do
Kultury oraz konta czytelnika w sieci filii WiMBP w Gdańsku) oraz do osób, które nie są
czytelnikami Biblioteki.
6. Akcja polega na odwiedzeniu przez czytelnika jednej z filii WiMBP w Gdańsku wraz z osobą
towarzyszącą, nie zapisaną do tej pory do Biblioteki (nie posiadającą Metropolitalnej Karty do
Kultury wydanej w sieci WiMBP w Gdańsku), i zapisaniu się przez nią do Biblioteki podczas tej
wizyty. Obie osoby w ten sposób uprawnione zostaną do odbioru upominku w postaci vouchera.
W przypadku posiadania karty wydanej w innej bibliotece w woj. pomorskim, biorącej udział
w projekcie Metropolitarnej Karty do Kultury, konieczne jest zapisanie się do bazy czytelników
w Gdańsku.
7. Voucher wydany przez pracownika filii, zawierający numer i pieczątkę, upoważnia
posiadacza do odbioru jednej nagrody rzeczowej w postaci książki lub gry planszowej
„Mistrz Bajek”. Miejscem odbioru nagrody jest audioteka (Wypożyczalnia Książki Mówionej)
znajdująca się w budynku Biblioteki Głównej przy Targu Rakowym 5/6 w Gdańsku
Śródmieściu. Godziny pracy Biblioteki Głównej oraz pozostałych filii znajdują się na stronie
internetowej www.wbpg.org.pl.
8. Pula nagród rzeczowych w Akcji wynosi 400. Nagrody nie podlegają wymianie na inne
nagrody rzeczowe lub na równowartość pieniężną. Ilość voucherów równa się puli nagród
rzeczowych (numery 1-400) i została rozdysponowana w filiach WiMBP w Gdańsku
proporcjonalnie do statystyk odwiedzin przez czytelników. Nagrody na podstawie vouchera
można odbierać do 13.03.2021 roku.
9. Udział w Akcji związany jest z akceptacją Regulaminu Korzystania ze Zbiorów Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (do Biblioteki może zapisać się tylko osoba
pełnoletnia, osobę niepełnoletnią do Biblioteki może zapisać na miejscu tylko rodzic lub opiekun
prawny). Regulamin Korzystania ze Zbiorów dostępny jest we wszystkich filiach WiMBP oraz na
stronie internetowej biblioteki www.wbpg.org.pl.
10. Czytelnik, który otrzymał już voucher, a pojawi się w Bibliotece z inną osobą towarzyszącą, nie
zapisaną jeszcze do Biblioteki, po zapisaniu się przez nią, uprawniony jest do odbioru kolejnego
vouchera.
11. Uczestnik biorąc udział w Akcji podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu
i wyraża zgodę na jego treść.
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12. Postanowienia niniejszego regulaminu Akcji są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich
wykładnia należy do Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Akcji, także w trakcie jej trwania.
Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Akcji pod
adresatem Organizatora wskazanym w pkt. 2 oraz na www.wbpg.org.pl.
14. Pytania w sprawie Akcji można kierować do Działu Promocji, Marketingu i PR WiMBP
w Gdańsku, tel. (58) 301 07 22, e-mail: promocja@wbpg.org.pl.

