Tylko dla osób, które mają 14-17 lat.
Tylko dla tych, którzy wiedzą, że zimowe popołudnia i wieczory są stworzone do pochłaniania książek.

MARATON CZYTELNICZY
Kiedy na dworze jest ciemno i zimno, warto znaleźć miejsce z idealnymi warunkami do czytania.
W sobotę 3 lutego, w bibliotece na Reja będziemy czytać książki własne, biblioteczne, papierowe lub
z Legimi, będziemy pić gorącą czekoladę z piankami, czytać, wylegiwać się na pufach (można też zabrać
ze sobą poduszki), rozkoszować się lekturą, rozmyślać o książkach i … czytać. ;)
Zaczynamy o 15:00, po zamknięciu biblioteki dla innych czytelników. Jeśli przyjdziesz później, użyj
dzwonka. :)

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zapisy w bibliotece, mejlowo (mbp29@biblioteka.wroc.pl) lub
telefonicznie (71 326 60 63) i o przyniesienie zgody rodziców.

Fb #czytamzbibliotekanaReja

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna ………………………………………………...………………..………lat………………
Pesel rodzica/opiekuna …………………………… Adres zamieszkania ………………………………………………………………
w akcji czytelniczej #czytamzbibliotekanaReja organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, w od listopada
2017 do maja 2018 roku.

Akceptuję to, że utwory jakie powstaną w trakcie Akcji z chwilą ich przekazania Organizatorowi stanowią własność Organizatora wraz z prawami zależnymi i będą
one przez Organizatora wprowadzane do pamięci komputera, rozpowszechniane w Internecie na stronach Organizatora oraz w innych formach utrwalane
i rozpowszechniane (nośniki magnetyczne, elektroniczne, CD-ROM), wprowadzane do obrotu, publicznie prezentowane zwłaszcza w związku z działalnością statutową
prowadzoną przez Organizatora..Z uzyskania przez Organizatorów w/w praw nie przysługują twórcom wynagrodzenie.
Przystąpienie uczestników do Akcji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Akcji zgodnie z ustawą
o Ochronie Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora nieodpłatnie wizerunku uczestnika Akcji utrwalonego na dowolnym nośniku w trakcie rejestracji obrazu
i materiału wizualnego wykonanego w czasie trwania Akcji i uroczystego jej zakończenia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów reklamowych
i marketingowych, w szczególności audio/video/magnetycznym/optycznym na

następujących

polach eksploatacji: zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie

i rozpowszechnianie materiału wizualnego i/lub audiowizualnego (fragmentów lub całości) w kraju i za granicą – w szczególności do celów dokumentacyjnych,
promocyjnych z działalności BIBLIOTEKI, w Internecie, dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, materiałach poligraficznych wprowadzanie do
pamięci komputerów i innych urządzeń oraz przetwarzanie.
Podpisanie formularza oznacza zrzeczenie się prawa kontroli i zatwierdzania każdorazowego wykorzystania utworu (lub jego fragmentu).

Czytelny podpis opiekuna prawnego …………………………….………...…….. Tel. kontaktowy ………………………...……….

