REGULAMIN WYMIANY KSIĄŻEK W STREFIE BOOKCROSSINGU
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OSIEDLU MŁODYCH
§ 1.
1. Boocrossing jest niekonwencjonalną formą popularyzowania książek
i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”.
2. Regulamin wymiany książek w Strefie Boockrossingu określa zasady swobodnej
wymiany książek pomiędzy Czytelnikami.
3. Merytoryczną opiekę nas Strefą Bookcrossingu sprawuje Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Olkuszu.
4. Opiekę techniczną nas szafką sprawuje Zarząd Osiedla Młodych w Olkuszu.
5. W okresie letnim (od 1 maja do 30 września) szafka będzie mieściła się przy
placu zabaw w Dolince, a w okresie jesienno-zimowym szafka będzie
konserwowana i przetrzymywana przed wejściem do Filii PiMBP Nr 5
w Olkuszu, ul. Konopnickiej 4.
6. W wymianie książek wykładanych na półkach w Strefie Bookcrossingu na
Osiedlu Młodych w Olkuszu uczestniczyć może nieodpłatnie każdy chętny
Czytelnik.
§ 2. Podstawowe zasady bookcrossingu
1. Podejdź do półki znajdującej się Strefie Bookcrossingu, wybierz
interesujący Cię tytuł i ... możesz zacząć czytać.
2. Z książek znajdujących się na półkach w Strefie Bookcrossingu możesz
korzystać na miejscu, można także zabrać wybrane książki ze sobą.
3. Jeśli czytasz na miejscu pamiętaj, by po skończeniu lektury odłożyć
egzemplarz na półkę.
4. Jeśli decydujesz się zabrać książkę do domu, zabierz ze sobą nie więcej niż
3 egzemplarze.
5. Jeśli książka, którą zabierzesz ze sobą miałaby zostać z Tobą na zawsze,
uzupełnij puste miejsce na półce i przynieś w to miejsce inną:
a) pamiętaj, by przyniesione z domu książki nie były zniszczone;
b) zastanów się, czy książka, którą chcesz podzielić się z innymi jest
interesująca i godna polecenia - takie powinny być wszystkie książki
znajdujące się na naszym regale;
c) nie przynoś podręczników szkolnych i akademickich, przewodników,
poradników, encyklopedii i atlasów itp.
§ 3.
1. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do
kompetencji Dyrektora PiMBP w Olkuszu oraz Zarządu Osiedla Młodych.
2. Wszelkie zniszczenia i akty wandalizmu podlegają zgłoszeniu organom porządku
publicznego oraz będą wyciągane konsekwencje prawne.
3. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15 lipca 2022 roku.

