
Regulamin Nocnego Maratonu Filmowego  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu 

  

1. Organizatorem nocnego maratonu filmowego jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Morągu. 

2. Nocny maraton filmowy przeznaczony jest dla młodzieży od 12 roku życia. 

3. Obowiązują zapisy na maraton w Czytelni dla Dorosłych do dnia 

poprzedzającego maraton za okazaniem zgody opiekuna lub dowodu 

osobistego, ilość miejsc ograniczona. Istnieje możliwość zapisania się na cały cykl 

maratonów za jednym razem. 

4. Nocny maraton filmowy odbywa się w Sali Wielofunkcyjnej w godzinach 

20:00 – ok. 03:00. Wejście na nocny maraton filmowy będzie możliwe od 

godziny 19:45 do 20:15.  Po upływie tego czasu drzwi będą zamknięte do 

zakończenia. 

5. W trakcie trwania maratonu przewidziany jest poczęstunek. 

6. W trakcie trwania nocnego maratonu filmowego obowiązuje zakaz 

wychodzenia na zewnątrz budynku. 

7. W czasie nocnego maratonu filmowego zakazane są niebezpieczne zabawy 

oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników 

imprezy. 

8. Zakazuje się przynoszenia niepotrzebnych, niebezpiecznych przedmiotów. 

Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność. 

9. Wszystkim uczestnikom nocnego maratonu filmowego bezwzględnie zabrania 

się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków 

odurzających. 

10. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu 

organizator ma prawo usunąć uczestnika imprezy z budynku biblioteki (po 

telefonicznym zawiadomieniu opiekuna), wezwać Policję lub zakończyć nocny 

maraton filmowy przed czasem. Niepełnoletni uczestnik maratonu usunięty z 

imprezy musi zostać odebrany przez prawnego opiekuna. 

11. Straty materialne (zawinione) powstałe podczas nocnego maratonu 

filmowego pokrywane są przez sprawcę. 

12. Wstęp na nocny maraton filmowy jest BEZPŁATNY. 



13. Podczas maratonu przewiduje się projekcję 3 filmów. 

14. Uczestnicy mogą zaopatrzyć się w śpiwór i karimatę, materac oraz prowiant.  

15. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Nocnego 

Maratonu i stosowania się do jego zapisów. 

16. Osoba chcąca wziąć udział w maratonie jest zobowiązana do podania 

swoich danych osobowych. 

17. Osoba niepełnoletnia chcąca wziąć udział w maratonie musi przedstawić 

Oświadczenie osoby niepełnoletniej wypełnione i podpisane przez opiekuna 

prawnego. 

18. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i 

zakresie przetwarzania oraz informacjach podawanych w oparciu o wymogi 

RODO, można znaleźć w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych 

osobowych dla uczestników imprez. 

19. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych dla uczestników imprez. 

 

 


