
REGULAMIN WYMIANY KSIĄŻEK – 17 stycznia 2019 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się wymiana książek pomiędzy uczestnikami 

wydarzenia odbywającego się w Centrum Kultury w Gdowie w dniu: 17 stycznia 2019. 

§ 2 

 Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Wolontariatu w Podolanach  przy współpracy z 

Centrum Kultury w Gdowie. 

§ 3 

Podstawowe zasady wymiany to: 

 1) Podczas wydarzenia: „Wymiana Książki Dziecięcej” następuje wymiana książek między 

uczestnikami wydarzenia. Organizator nie ingeruje w wymianę między uczestnikami wydarzenia. 

Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje dotyczące wymiany. 

2) Obowiązuje limit przyniesionych książek, których maksymalna liczba to 10 sztuk.  

3) W akcji nie chodzi o pozbycie się starych, zniszczonych książek lecz o przekazanie ciekawych pozycji 

innym osobom, dlatego też w wymianie mogą brać udział jedynie książki wydane po 2006 roku. 

 4)Książki, które nie zostaną wymienione uczestnicy zabierają ze sobą do domu. 

5) Wymianie nie podlegają podręczniki szkolne.  

6) Dzieci w wieku do lat 8 powinny uczestniczyć w wymianie książki wraz z pełnoletnim opiekunem 

lub starszym rodzeństwem (pow. 12 lat). Dzieci powyżej 8 lat mogą same uczestniczyć w wymianie za 

zgodą rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzic dziecka zwalnia Organizatora akcji z odpowiedzialności od 

ewentualnych roszczeń wynikłych z niezadowolenia z wymiany książek między uczestnikami jaka 

nastąpiła. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione książki w czasie wymiany. Każdy uczestnik 

wymiany odpowiada za swoje książki. Dlatego Organizator sugeruje uczestnictwo w akcji „dwójkami”  

(np. opiekun z dzieckiem, starsze dzieci z opiekunem lub koleżanką/kolegą). Sugeruje się, aby 

wszystkie książki były podpisane (nie koniecznie trwale, ale przynajmniej oznaczone karteczką 

włożoną do książki) oraz zrobienie listy książek, które ze sobą przynosimy. 

8)Każdy uczestnik wymiany wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na stronach 

internetowych Mój Gdów, Centrum Kultury w Gdowie, gdow.pl oraz na profilach Facebook: Centrum 

Wolontariatu w Podolanach, Mój Gdów, Centrum Kultury w Gdowie, Gminy Gdów oraz w notatkach 

prasowych wykorzystywanych w komunikacji medialnej dotyczącej akcji.  

9) Organizator zapewnia w trakcie wymiany dodatkowe atrakcje dla dzieci (malowanie twarzy 

dzieciom, kącik czytelniczy, kącik plastyczny, konkursy i zabawy z nagrodami). W sytuacji niezależnej 

od Organizatora (np. nagłej choroby wolontariusza) Organizator zastrzega sobie prawo 

nieprzeprowadzenia wszystkich atrakcji dodatkowych. 



 

§ 4 

 

Uczestnictwo w akcji wymiany książek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 


