
Regulamin uczestnictwa w 13. Forum Młodych Bibliotekarzy 
 

15-17 września 2021 r. 
  
1. Postanowienia ogólne 
  
1.1. Organizatorami 13. Forum Młodych Bibliotekarzy są  

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Okręg Małopolska 

 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

 Biblioteka Jagiellońska 

 Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego  

 Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

 Biblioteka Politechniki Krakowskiej 

 Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie 

 Biblioteka Kraków 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie 

 Sądecka Biblioteka Publiczna 

 Biblioteka Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej w Gorlicach 

 Stowarzyszenie LABiB 
1.2. Tematyka Forum obejmuje zagadnienia wymienione na stronie 13fmb.rajska.info. 
1.3. Słowniczek: 
a) Forum – 13. Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się zdalnie w terminie 15-17 września 
2021 r. 
b) Uczestnicy Forum: uczestnicy bierni  oraz uczestnicy czynni. 
c) Uczestnicy bierni – uczestnicy Forum, którzy nie wygłaszają referatu oraz nie poprowadzą 
warsztatów. 
d) Uczestnicy czynni/prelegenci – uczestnicy Forum, którzy wygłoszą referat lub poprowadzą 
warsztaty. 
1.4. Forum ma charakter ogólnopolski. 
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Forum lub wybranych wydarzeń, które 
wchodzą w jego skład w przypadku zbyt małej liczby Uczestników lub z innych powodów 
niezależnych od Organizatorów, jednakże w przypadku odwołania Forum, Organizatorzy są 
zobowiązani poinformować o tym Uczestników nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Forum. 
1.6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany osób Prelegentów z przyczyn od nich 
niezależnych. 
  
2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 
  
2.1. Uczestnikiem Forum może być każda osoba, zainteresowana tematem, a w szczególności  
bibliotekarze bibliotek publicznych i akademickich. 
2.2. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w udziale w Forum przysługuje bibliotekarzom 
do 40 roku życia oraz członkom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W pozostałych przypadkach 
obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
2.3. Uczestnictwo w Forum wymaga spełnienia warunków technicznych określonych na stronie 
13fmb.rajska.info. 
2.4. Prelegenci zostali wybrani na zasadach określonych na stronie 13fmb.rajska.info.  
2.5. Rezygnacja z udziału w Forum przez Uczestnika Czynnego powinna zostać zgłoszona 
Organizatorom najpóźniej do dnia 16.08.2021 r. drogą mailową na adres: 13fmb@rajska.info. 
2.6. Uczestnicy Bierni zgłaszają swój udział poprzez formularz rejestracji na stronie: 
13fmb.rajska.info. 
2.7. Udział w Forum jest bezpłatny na zasadach określonych na 13fmb.rajska.info. 
2.8. Uczestnicy Forum mogą otrzymać od organizatorów nagrody o wartości nieprzekraczającej 100 
zł. 
2.9. Referat/warsztat nie może naruszać praw autorskich, interesów prawnych i materialnych osób 
trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. 
U. nr 24, poz 83 z późn. zm.) oraz nie mógł być wcześniej publikowany. 
  



3. Ochrona danych osobowych i wizerunku 

  
3.1. Organizatorzy Forum zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu Forum w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych 
i informacyjno-promocyjnych. 
3.2. Udział w Forum oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w związku ze swoim udziałem w Forum, a także na jego rozpowszechnianie bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów 
i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów, w innych 
elektronicznych środkach przekazu, zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez 
Organizatorów, w publikacjach Organizatorów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, 
z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie 
ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatorów, a ich wykorzystywanie 
w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek uczestników Forum 
nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do 
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności 
prawo do wynagrodzenia. 
3.3. Dane osobowe Uczestników Forum przetwarzane są w związku z jego realizacją i podlegają 
ochronie na podstawie i zgodnie z przepisami prawa. 
3.4. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rajskiej 1, 31-124 Kraków. 
 
4. Postanowienia końcowe 
  
4.1. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
powyższego regulaminu a także regulaminu imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. 
4.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Forum 
z przyczyn niezależnych od organizatorów. 
4.3. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również 
stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno-
technicznych przedstawicieli Organizatora.  
  
 

https://www.rajska.info/system/files/383/regulamin_imprez_wbp_w_krakowie.pdf

