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Regulamin akcji  
„CZYTAJĄC ZYSKUJESZ PODWÓJNIE”   

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem akcji „CZYTAJĄC ZYSKUJESZ PODWÓJNIE” jest Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach, której siedziba mieści się pod adresem:  
ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 
7/02, NIP 6572454840, Regon 292652791, zwana dalej Organizatorem.  

2. Partnerami akcji są: przedsiębiorstwa handlowe, handlowo-usługowe bądź usługowe 
prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Kielce w okresie obowiązywania akcji, 
których właściciele podjęli dobrowolną decyzję o włączeniu się do akcji i dobrowolnie określili  
możliwy do udzielenia rabat na oferowane usługi i/lub asortyment sprzedażowy w stosunku do 
adresatów akcji, którzy przy uiszczaniu opłaty za towar i/lub usługę okażą kartę biblioteczną 
wydaną przez Organizatora, zwani dalej Partnerami. 

3. Akcja polega na udzieleniu czytelnikowi posiadającemu kartę biblioteczną wydaną przez 
Organizatora rabatu w wybranych punktach handlowych, usługowych bądź usługowo-
handlowych działających na terenie miasta Kielce.  

4. Akcja adresowana jest do pełnoletnich, jak i niepełnoletnich czytelników Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. J. Pilcha w Kielcach, którzy ukończyli 13 rok życia, posiadających kartę 
biblioteczną wydaną przez Organizatora.   

5. W przypadku uczestnictwa w akcji czytelników niepełnoletnich, o których mowa powyżej, 
niezbędne jest, aby uzyskali oni zgodę opiekuna prawnego na udział w akcji, przy czym 
Organizator, jak i Partnerzy akcji, za taką zgodę uznają chęć uiszczenia opłaty przez tego 
czytelnika za oferowaną usługę i/lub asortyment sprzedażowy. 

6. W przypadku posiadania przez adresata akcji karty bibliotecznej wydanej przed rozpoczęciem 
akcji, nie zachodzi konieczność jej wymiany.  

7. Zabrania się posługiwania kartami bibliotecznymi przez osoby inne niż te, na które karty 
biblioteczne zostały wydane.  

8. Karta biblioteczna uprawnia do dowolnej liczby zniżek u Partnerów akcji w okresie jej trwania. 
9. Zniżki dla czytelników posiadających kartę biblioteczną nie sumują się z innymi rabatami 

i promocjami udzielanymi dodatkowo prze Partnerów akcji.  
10. Akcja obowiązuje w okresie wskazanym przez Organizatora, tj. od 6 października 2022 do  

31 grudnia 2023 r.  
11. Regulamin akcji, jak i wykaz Partnerów biorących udział w akcji znajduje się na stronie 

internetowej Organizatora, pod adresem: http://mbp.kielce.pl. 
12. Partnerzy akcji przystąpienie do akcji oraz wskazany rabat dla czytelników posiadających 

kartę biblioteczną Organizatora deklarują poprzez podpisanie umowy o współpracy w ramach 
akcji z Organizatorem.  

13. Partnerzy akcji, biorąc pod uwagę swoje interesy, mogą w dowolnym momencie jej trwania  
podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w akcji, przy czym winni powiadomić Organizatora o tym 
fakcie na piśmie w terminie 14 dni przed rezygnacją z udziału w akcji.  

14. Organizator dopuszcza na dołączenie do akcji, kolejnych Partnerów w dowolnym momencie 
jej trwania.  
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15. Organizator dopuszcza możliwość zmian w niniejszym Regulaminie, o czym poinformowani 
zostaną Partnerzy, jak i adresaci akcji. Wszelkie zmiany dotyczące akcji zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://mbp.kielce.pl. 

16. Organizator nie ponosi zysków z tytułu akcji, przy czym zaznacza, iż koszt wyrobienia karty 
bibliotecznej dla nowego czytelnika, dotychczas nie posiadającego takiej karty, wynosi 1 zł 
brutto. Koszt ten wynika z opłat związanych z wyrobieniem karty bibliotecznej.  

 

 

 


