
Regulamin naboru i uczestnictwa w warsztatach pisarskich „Snuć opowieść - 
warsztaty kreatywnego pisania z Agnieszką Krawczyk” organizowanych 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach 

§1 
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się zasady naboru i uczestnictwa 
w autorskich warsztatach pisarskich „Snuć opowieść - warsztaty kreatywnego pisania 
z Agnieszką Krawczyk”, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Katowicach – Organizatora Warsztatów, które odbędą się 19 listopada 2016 r., 
w godzinach 9.00-15.30, w Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 
mieszczącej się przy ul. Obrońców Westerplatte 10. 

§ 2 
Nabór na warsztaty rozpocznie się 1 października 2016 r. i trwać będzie do 4 listopada 2016 r. 

§3 
Uczestnikiem warsztatów może zostać każdy Czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach w wieku od 16 do 99 lat, którego nie obciążają nieuregulowane zobowiązania 
względem Biblioteki w zakresie zwrotu użyczonych materiałów bibliotecznych.  

§ 4 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rzeczywisty koszt udziału w warsztatach pokrywa 
Organizator. 

§5 
Czytelnicy zainteresowani udziałem w warsztatach powinni wysłać swoje zgłoszenie 
zawierające imię i nazwisko, numer karty Czytelnika, adres e-mail, nr telefonu drogą 
formularza zamieszczonego pod adresem strony internetowej http://mbp.katowice.pl/ 

§6 
Zgłoszenia udziału w warsztatach nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu, w tym 
niekompletne, nie będą rozpatrywane. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

§7 
Czytelnicy zakwalifikowani do udziału w warsztatach zostaną o tym fakcie powiadomieni 
na podane adresy poczty elektronicznej, w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. Imiona 
i nazwiska Czytelników uczestniczących w warsztatach zostaną również opublikowane 
na stronie internetowej Organizatora. 

§8 
W przypadku rezygnacji z warsztatów, Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Organizatora. 

§9 
Grupa warsztatowa nie będzie liczyć więcej niż 20 osób. 
 
 



§10 
Warsztaty poprowadzi Agnieszka Krawczyk, autorka powieści Magiczne miejsce, Dolina 
mgieł i róż, Ogród księżycowy, Siostry.  
 

§11 
Warsztaty pisarskie odbędą się 19 listopada 2016 r., w godzinach 9.00-15.30, w Filii nr 19 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, mieszczącej się przy ul. Obrońców 
Westerplatte 10. 
 

§12 
Przystępując do naboru Czytelnik wyraża zgodę na zasady organizacji warsztatów określone 
niniejszym Regulaminem. 
 

§13 
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach, ul. Kossutha 11. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 
naboru, a w wyniku zakwalifikowania uczestnika – jego udziału w warsztatach. Dane 
osobowe Czytelników uczestniczących w warsztatach mogą zostać udostępnione innym 
podmiotom wyłącznie w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach 
realizacji projektu.  

§14 
Organizator zastrzega sobie, z powodu nie dających się przewidzieć okoliczności, prawo 
odwołania lub zmiany terminu warsztatów. 

§15 
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie wątpliwości 
wynikłych przy jego stosowaniu, decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Katowicach. 
 
 
 
 
 
 
 


