
      REGULAMIN NOCY PODRÓŻNIKÓW 
  „Podróże dalekie i bliskie – skarby świata”" 

3/4 CZERWCA 2022 r. 
 

                                                                       § 1  

                                                     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Nocy Podróżników jest Oddział Dziecięcy Miejskiej i Gminnej Biblioteki 

Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie. 

2. Organizację Nocy Podróżników określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

„Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do 

czasu jej zakończenia. 

3. Noc Podróżników rozpoczyna się 3 czerwca (tj. piątek) 2022 r., o godz. 18.00 a kończy 4 

czerwca (tj. sobota) o godz. 8.30. 

4. Miejsce: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Nysie. 

5. Uczestnictwo w Nocy Podróżników jest bezpłatne. 

6. W Nocy mogą uczestniczyć czytelnicy Oddziału Dziecięcego w wieku 11-12 lat (25 osób wg 

listy zgłoszeń). 

7. Regulamin Nocy Podróżników dostępny jest w Wypożyczalni Oddziału Dziecięcego oraz na 

stronie internetowej Biblioteki: www.migbp.nysa.pl  

 

                                                                 § 2  

                                                            ZASADY 

1. Warunkiem uczestnictwa w Nocy Podróżników jest dostarczenie 

pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy Biblioteki. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do 

poleceń bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie  

Biblioteki. 

4. Organizator zapewnia uczestnikom kolację, napoje, słodkie przekąski, śniadanie. 

5. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zgłoszenia organizatorowi informacji o ewentualnych 

alergiach pokarmowych dziecka. 

6. Uczestnicy przynoszą ze sobą obuwie na zmianę, ubranie do spania, przybory toaletowe, 

śpiwór, poduszeczkę, (można wziąć ze sobą książkę, gry, maskotkę itp.). 

http://www.migbp.nysa.pl/


7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie Nocy 

Podróżników. 

 

                                                                    § 3  

                                             PROGRAM NOCY PODRÓŻNIKÓW  

1. Prezentacja „Detektyw z plecakiem” (18.00-19.00).  

Opowieść o śledztwach prowadzonych przez Krzysztofa Petka na trzech kontynentach, która 

ma pokazać, że śledztwo to poszukiwanie prawdy, także kulturowej, niekoniecznie tropienie 

złoczyńców z lupą i pistoletem.  

2. Szkolenie uczestników (19.00-21.00). 

Zanim detektywi wyruszą na poszukiwanie skarbu, przejdą szybki kurs łamania kodów, 

szyfrowania, zapamiętywania szczegółów i ulubiony – samoobrony dla detektywów. Ten 

etap kończy się kolacją. 

3. Poszukiwania (21.00-23.00). 

Podzieleni na trzy grupy uczestnicy wybierają pośród siebie dowódcę, otrzymują 

pełnoletniego opiekuna i rozwiązują pierwszą zagadkę, której efekt decyduje o kolejności 

startu. Grupy idą indywidualnymi ścieżkami, od listu do zagadki, od informatora do książki. 

Część zadań wykonują w budynku, po niektóre informacje muszą pójść w nieczęsto 

odwiedzane rejony. Ale mimo sporych odległości do przejścia, jest to wyścig mózgów nie 

mięśni! 

4. Podsumowanie, nagrody (23.00-01.00). 

Po ostania zagadkę uczestnicy przychodzą do sztabu akcji – (czytelnia czasopism MiGBP). 

Tutaj musza zmierzyć się z wyzwaniem. Nawet, jeśli najszybciej pokonali swoją ścieżkę, 

podanie błędnej odpowiedzi wyeliminuje ich z gry. Jeśli jednak dotrą do prawidłowego, 

logicznego rozwiązania, otrzymają ostateczną wskazówkę, prowadzącą do ukrytego skarbu. 

Jego odnalezienie kończy zasadniczą grę. 

5. Toaleta i cisza nocna (01.00-07.00). 

6. Śniadanie i odbiór uczestników przez rodziców/opiekunów (7.30-9.00). 

 

 

                                                                   

 



                                                                       § 4  

                                                  ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Uczestnictwo w Nocy Podróżników jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz 

Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 

z wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 

za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną 

działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie 

w bezpłatnych publikacjach (druk) dotyczących Organizatora, wykorzystanie 

w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz  

umieszczenie na stronach Organizatora: www.migbp.nysa.pl oraz  facebook. 

                                                                    § 5  

                                                        DANE OSOBOWE 

1. Udział w Nocy Podróżników może się wiązać z podaniem danych osobowych 

uczestników, w tym dziecka oraz rodzica / opiekuna prawnego.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z 2015 

r. poz. 1309.i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844, z 2016 r. poz. 147.) 

4. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. 

Władysława Broniewskiego w Nysie. Administrator przetwarzać będzie dane 

osobowe w celu realizacji wydarzenia i w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 

                                                                            § 6  

                                                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do udziału w Nocy Podróżników jest jednoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Nocy Podróżników udzielają 

bibliotekarze Oddziału Dziecięcego pod nr tel. (77) 433 27 56 wew. 38. 

 

 

http://www.migbp.nysa.pl/


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



                                                                          Załącznik nr 1 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

          Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

imię i nazwisko dziecka 

................................................................................................................ ..................................... 

wiek dziecka ..................................................................................................................... .......... 

          w organizowanej przez Miejską i Gminną  Bibliotekę Publiczną im. Władysława 

Broniewskiego w Nysie, Nocy Podróżników która odbędzie się z 3/4 czerwca 2022 r. 

          Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej  

imprezie. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

rozpoczęcia i zakończenia imprezy, a domem oraz biorę odpowiedzialność finansową za 

szkody spowodowane przez moje dziecko. 

imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

.............................................................................................. ...................................................... 

telefon kontaktowy 

........................................................................................................................ ............................ 

□ Wyrażam zgodę na wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 

          Zgoda obejmuje nieodpłatne prawo do wykorzystania, utrwalania, obróbki 

i powielania wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu 

zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez MiGBP w Nysie, przede 

wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach (druk) dotyczących MiGBP w Nysie, 

wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących MiGBP w Nysie 

oraz umieszczenie na stronach Biblioteki: www.migbp.nysa.pl oraz facebook. 

□ Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka. 

          Zgromadzone dane osobowe służą wyłącznie do celów związanych z 

przeprowadzeniem imprezy i nie będą w inny sposób wykorzystywane ani udostępniane. 

 

 

...........................................................                                    ..................................................... 
             miejscowość, data                                                                          czytelny podpis 

http://www.migbp.nysa.pl/

