
 

Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury 

w Puszczykowie, chcąc zachęcić młodzież do współpracy ogłasza akację 

„Hej! Nie pytaj co biblioteka może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz 

zrobić dla biblioteki!”, w ramach której osoby w wieku od lat 13 do lat 17, 

będące    mieszkańcami      Puszczykowa     lub   uczące     się   w     jednej  

z puszczykowskich szkół będą mogły zgłosić własny pomysł wydarzenia  

dla młodzieży. Wybrane pomysły BMCAK zrealizuje, a jeśli uczestnik 

zgłaszający wybrany przez BMCAK pomysł wyrazi chęć, a jego 

rodzice/opiekunowie zgodę, będzie mógł uczestniczyć w realizacji 

swojego pomysłu. Poniżej przedstawiamy regulamin akcji.  

 

REGULAMIN: 

1. organizatorem akcji „Hej! Nie pytaj co biblioteka może zrobić dla 

ciebie, ale co ty możesz zrobić dla biblioteki!”,  zwanej dalej 

skrótowo akcją, jest Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz 

Centrum Animacji Kultury, zwana dalej skrótowo BMCAK; 

2. akcja skierowana jest do osób w wieku od lat 13 do lat 17 

będących mieszkańcami miasta Puszczykowa lub uczniami szkół 

działających na terenie miasta Puszczykowa, zwanych dalej 

uczestnikami; 

3. z uwagi na wiek osób, do których kierowana jest akcja uczestnik 

oprócz zgłoszenia pomysłu zobowiązany jest dostarczyć zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) w terminie od dnia 1 

września 2017r. do 30 września 2017r. Zgodę należy dostarczyć w 

formie papierowej do siedziby BMCAK ul. Rynek 15 Puszczykowo, 

w godzinach otwarcia biblioteki; 

4. celem akcji jest: zachęcenie puszczykowskiej młodzieży do 

działania na rzecz społeczności lokalnej oraz wyłonienie spośród 

zgłoszonych propozycji ciekawego wydarzenia skierowanych do 

młodych odbiorców;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. czas na zgłoszenie pomysłu uczestnik ma od dnia 01 września 

2017r. do dnia 30 września 2017r., zgłoszenie można złożyć w 

formie papierowej w siedzibie BMCAK ul. Rynek 15 Puszczykowo, 

w godzinach otwarcia biblioteki lub drogą elektroniczną na adres 

poczty nawrocki@puszczykowo.pl w tym samym terminie, przy 

zachowaniu godzin otwarcia biblioteki (czyli zgłoszenie nadesłane 

już minutę po zamknięciu biblioteki nie będzie przyjęte). Nawet 

przy zgłoszeniu elektronicznym zgodę rodzica/opiekuna należy 

złożyć w formie papierowej; 

6. zgłoszenie możne złożyć pojedynczy uczestnik, może to być też 

grupa maksymalnie pięcioosobowa; 

7. zgłoszenie musi zawierać: dowolny pomysł na wydarzenie dla 

młodzieży opisany przez uczestnika/uczestników w minimum 

dwóch zdaniach, maksymalnie do dziesięciu zdań oraz dane 

zgłaszającego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu 

kontaktowego oraz obowiązkowo numer telefonu do 

rodzica/opiekuna prawnego, szkołę – jeśli uczestnik nie mieszka 

w Puszczykowie, ale jest uczniem szkoły z terenu miasta 

Puszczykowa); 

8. BMCAK zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru wydarzenia 

spośród zgłoszonych pomysłów oceniając nie tylko  ich 

atrakcyjność, ale i zasoby lokalowe, kadrowe i finansowe, jakimi 

dysponuje BMCAK; 

9. BMCAK ogłosi, która propozycja została wybrana 10 października 

2017r. ; 

10. BMCAK nie określa terminu realizacji pomysłu ponieważ zależy on 

od jego charakteru; 

11. BMCAK nie określa rodzaju współpracy z uczestnikiem, który 

zgłosi wybrany pomysł, gdyż zależy to od charakteru pomysłu 

oraz możliwości i chęci uczestnika. 


