
Regulamin „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik”  

w Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu 

 
1. Organizatorem akcji „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik”, nazywanego dalej 

„ROWEROWNIKIEM” jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Celem tej akcji jest 

promocja sieci filii bibliotecznych, które tworzą jedną instytucję kultury – Miejską Bibliotekę 

Publiczną we Wrocławiu. Czytelnicy nie tylko w czynny, sportowo-rekreacyjny sposób spędzą 

czas wolny, ale również dowiedzą się, jak rozbudowana jest sieć i jakie daje możliwości 

posiadanie jednej karty bibliotecznej. 

2. W „ROWEROWNIKU” może wziąć udział każdy czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej we 

Wrocławiu poruszający się na rowerze.  

3. Warunkiem udziału jest  posiadanie karty bibliotecznej MBP we Wrocławiu wystawionej na 

swoje imię i nazwisko oraz – w przypadku dziecięcego uczestnika - dostarczenie podpisanej 

zgody rodziców na udział w „ROWEROWNIKU”. [Załącznik 1 do regulaminu] 

4. Uczestnik po zgłoszeniu chęci udziału w akcji otrzyma kartę „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. 

Biblioteczny rowerownik”, w której będzie mógł pozyskać „pieczątkę” filii, którą odwiedził w 

ramach akcji. Na karcie zostanie zapisany numer karty bibliotecznej, która jest 

zarejestrowana na uczestnika.  

5. Karta „DZIENNIK PODRÓŻNIKA biblioteczny rowerownik” – umożliwia dokumentowanie 

poszczególnych etapów podróży pomiędzy filiami MBP i zawiera tzw. bon „Niespodzianka na 

podsumowanie projektu”. 

6. W karcie „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik” znajduje się graficznie 

opracowana trasa z „polami” – które są miejscem na przybicie pieczątki dokumentującej 

obecność w danej filii. Można pobrać kolejną kartę „„DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny 

rowerownik”, jeśli uczestnik będzie chciał kontynuować akcję, a zapełnił na pierwszej karcie 

wszystkie pola. Pieczątki dokumentujące obecność w danej filii można pozyskać tylko 

osobiście. 

7. Zasady uczestnictwa w akcji: 

a) Rozpoczęcie podróży może nastąpić w dowolnej z 33 filii MBP we Wrocławiu – w 

wakacyjnych godzinach funkcjonowania filii, co będzie udokumentowane pieczątką danej filii 

i wpisaną datą przez Bibliotekarza.  

b) Uczestnik może w dowolny sposób planować swoją podróż „z filii do filii” z 

uwzględnieniem czasu pracy poszczególnych filii, tak by otrzymać pieczątkę. Podróżowanie 

rowerem może odbyć się jednego dnia lub w okresie kilku dni. 

c) Liczenie pokonanych kilometrów odbywa się na podstawie opracowanej TABELI 

KILOMETRÓW. [Załącznik 2 do regulaminu] 

8. - Podstawą wzięcia udziału w sytuacji określonej hasłem „Niespodzianka na podsumowanie 

projektu” jest odwiedzenie minimum 6 różnych filii MBP we Wrocławiu. O uroczystości  

podsumowania akcji wakacyjnych MBP we wrześniu 2020 r. – więcej informacji na stronie 

www.biblioteka.wroc.pl 

9.  „DZIENNIK PODRÓŻNIKA. Biblioteczny rowerownik” trwa od 1.07.2020 r. do 31.08.2020 r. 

10. Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kabat / Dział promocji MBP we Wrocławiu / 

kkabat@biblioteka.wrc.pl . 

http://www.biblioteka.wroc.pl/
mailto:kkabat@biblioteka.wrc.pl


11. Ze względu na zagrożenie przedłużania się stanu epidemii koronawirusa w Polsce Organizator 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie i sposobie realizacji 

projektu, a także do odwołania projektu.  

 

 


