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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „Dziecięca przestrzeń wyobraźni”  

§1 Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Dziecięca przestrzeń wyobraźni”,  zwany dalej „projektem” dofinansowany 

jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy nr 02204/21/FPK/IK.   

2. Realizatorem projektu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława 

Reymonta z siedzibą przy ul. Klemensa Wierusza 7-9 w Wieruszowie, tel. 62 78 41 621, 

zwana dalej „MGBP”. 

3. MGBP określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi 

w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu. 

4. Celem projektu jest stworzenie w MGBP oferty dostosowanej do potrzeb czytelników 

w wieku 4-12 lat na okres wakacji oraz wzmocnienie roli biblioteki jako ośrodka 

animującego kulturę w środowisku lokalnym. 

5. Działania projektowe skierowane są do dzieci w wieku 4-12 lat z terenu Gminy 

Wieruszów, które uczestniczyć będą w projekcie wraz ze starszym rodzeństwem, 

rodzicami, dziadkami, opiekunami. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. W ramach projektu przewiduje się realizację: 

1) warsztatów z książką w Pieczyskach, Wieruszowie i Wyszanowie. 

2) spotkań autorskich, 

3) konkursu plastycznego „Twoje wymarzone miejsce do czytania” 

8. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2021 do 17.09.2021. 

9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.mgbp-wieruszow.pl 

oraz w siedzibie MGBP. 

10.  MGBP zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

§2 Rekrutacja 

1. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na warsztaty z książką przed każdym spotkaniem 

prowadzone są zapisy – zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 

627841621 lub osobiście w siedzibie biblioteki, grupa liczyć może max. 20 osób, 

o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i spełnianie kryteriów udziału w projekcie, w 

tym podpisanie niezbędnych dokumentów. 

2. Spotkania autorskie mają charakter otwarty.  

http://www.mgbp-wieruszow.pl/
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3. W konkursie plastycznym „Twoje wymarzone miejsce do czytania” mogą brać udział 

wyłącznie uczestnicy warsztatów z książką – szczegółowe zasady konkursu określa 

odrębny regulamin.   

§3  Zasady 

Uczestnicy projektu zobowiązują się do: 

1) współpracy z MGBP podczas realizacji działań projektowych,  

2) niezwłocznego informowania o wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na brak 

możliwości udział w projekcie, 

3) poddania się czynnościom kontrolnym przez uprawnione podmioty w zakresie i miejscu 

obejmującym korzystanie z projektu; 

4) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. 

 


