
Regulamin imprezy „Baśniowa Noc w Bibliotece” 2017 

 

Organizator: Oddział dla Dzieci PiMBP w Brzesku 

 

1. Celem imprezy jest wspieranie czytelnictwa dziecięcego, zwiększenie zainteresowania 

książką i biblioteką, aktywizacja twórcza dzieci, nauka zabawy w grupie oraz wspólna 

integracja 

2. W imprezie uczestniczyć mogą dzieci w wieku 8 – 13 lat 

3. Impreza rozpocznie się o godzinie 19.00 w dniu 12.05.2017 (piątek), a skończy się 

13.05.2017 (sobota) o godz. 08.00 

4. Miejsce imprezy i noclegu: Powiatowa i miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku,  

Plac Targowy 10 

5. W programie imprezy: spektakl teatralny, głośne czytanie baśni, zajęcia, plastyczne, 

karaoke i wiele innych atrakcji.  

6. Liczba miejsc w imprezie jest ograniczona  

7. Uczestnicy „Baśniowej Nocy w Bibliotece” muszą przynieść pisemną zgodę 

rodzica/opiekuna 

8. Zdjęcia uczestników imprezy „Baśniowej Nocy w Bibliotece ” zostaną umieszczone na 

stronie internetowej biblioteki www.bibliotekabrzesko.pl 

9. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę podczas zajęć w bibliotece 

10. Organizator zapewnia: 

 dostęp do wc, bieżącej wody (do umycia rąk, twarzy, zębów) 

 gorącą herbatę, napoje, ciepłą kolację w dniu 12.05 oraz drożdżówki 13.05 

 nocleg w wyznaczonym miejscu w Oddziale dla Dzieci 

11. Każde dziecko powinno zabrać sobą: śpiwór/koc oraz małą poduszkę, dres lub coś 

            wygodnego do spania, obuwie na zmianę oraz przybory higieniczne 

12. Rodzice/opiekunowie zgłaszają się po odbiór dzieci w sobotę 13 maja do godziny 08:00 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale dla Dzieci PiMBP w Brzesku lub pod 

numerem telefonu 14 6631202, 14 6864550 w. 15  

 

 

http://www.bibliotekabrzesko.pl/


 

ZGODA NA UDZIAŁ W IMPREZIE „Baśniowa Noc w Bibliotece” 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna................................................................................. 

w całonocnej imprezie „Baśniowa Noc w Bibliotece” 

z 12 na 13 maja 2017 r. w godzinach 19.00 – 8.00,  organizowanej przez Oddział dla Dzieci 

PiMBP w Brzesku, Plac Targowy 10 

 

Dziecko wróci do domu (proszę podkreślić właściwe). 

 samo 

 pod opieką rodziców (czyją?)........................................................................................... 

 

Podpis opiekuna*: ............................................................ 

 

Prosimy o podanie następujących danych: 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………………………………….. 

Wiek dziecka:…………………………………………………………................................................................... 

Adres dziecka:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:………………………………………………………………………………………….. 

Adres domowy:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………. 

Informacje o stanie zdrowia dziecka**:………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

* Rodzice/opiekunowie swoim podpisem potwierdzają zgodę ma pobyt dziecka poza domem oraz że się 

zapoznali z regulaminem imprezy. 

** Uwagi o zdrowiu lub innych wskazaniach, o których powinien wiedzieć organizator 

 


