
Regulamin akcji 

Bookcrossing-akcja wymiany książek  

§1 

1. Organizatorem akcji jest Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. 

2. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa.  

3. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 

§2 

Akcja wymiany książek odbywać się będzie w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu od 14.11.2022 r. 

do 20.11.2022 r. w godzinach pracy Biblioteki. 

§3 

1. W wymianie książek mogą  brać udział studenci, wykładowcy, a także pracownicy administracyjni. 

2. Warunkiem uczestnictwa w akcji  jest dostarczenie  do Biblioteki własnych książek przeznaczonych 

na wymianę w ilości nieprzekraczającej  5 tytułów. 

3. Wymiana książek odbywa się na zasadzie tytuł za tytuł . 

4. Osoba, która chce wziąć udział w akcji i wymienić książki zgłasza się do Bibliotekarza, który decyduje 

o przyjęciu książek do wymiany. Po uzyskaniu akceptacji przyniesionych książek, uczestnik akcji wybiera 

książki w ilości nie większej niż liczba książek przyniesionych do  wymiany. Po wybraniu książek, uczestnik 

akcji  wymienia je za przyniesione książki u Bibliotekarza. 

§4 

1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za książki przyniesione przez uczestników akcji. 

2. W czasie trwania akcji wymiany, można zabrać przyniesione przez siebie książki w przypadku braku 

zainteresowania nimi innych osób lub gdy uczestnik nie wybierze dla siebie żadnego z tytułów. Książki 

niezabrane przez uczestników akcji przechodzą na własność i do dyspozycji Biblioteki Wyższej Szkoły 

Bankowej w Opolu. 

§5 

1. Należy przynosić jedynie książki, które nie są zniszczone. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

odrzucenia przyniesionej książki z powodu jej złego stanu lub tematyki. 

2. Wymianie podlegają  książki wydane po 2010 roku z kategorii : 

a. książki beletrystyczne (powieści, opowiadania, nowele), 

b. książki popularnonaukowe oraz naukowe. 

§6 

Wymiana książek odbywa się bezgotówkowo, transakcje gotówkowe nie są dopuszczalne. 

§7 

Uczestnictwo w akcji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem na stronie  

internetowej Biblioteki oraz profilu Facebookowym. 

§8 

Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w spotkaniu i nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody lub wypadki spowodowane przez Uczestników. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 


