
Regulamin akcji „Wybicki do pary” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa akcji 

Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Wybicki do pary”. 

1.2. Nazwa organizatora akcji 

Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego (Jakuba Goyki 
1, 81-715 Sopot) 

1.3. Zasięg akcji 

Akcja prowadzona będzie we wszystkich filiach Biblioteki Sopockiej: 
1. Sopoteka – galeria kultury multimedialnej, ul. Tadeusza Kościuszki 14 
2. Miniteka, ul. Jakuba Goyki 1 
3. Literacka, ul. Ignacego Kraszewskiego 26 
4. Koc i książka, ul. Kazimierza Wielkiego 14 
5. Przylesie, ul. 23 Marca 77C 
6. Broadway, ul. Oskara Kolberga 9 
7. Kamionka, ul. Mazowiecka 26 

1.4. Termin rozpoczęcia i zakończenia  

Akcja rozpocznie się 29 września 2022 roku o godzinie 9:00 (godzina otwarcia filii) i potrwa 
do godziny 20:00 w przypadku Sopoteki – galerii kultury multimedialnej, a w przypadku 
pozostałych filii rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 11:00 (godzina otwarcia filii) i 
potrwa do godziny 19:00 (godzina zamknięcia filii).  

1.5. Uczestnicy akcji 

Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych powyżej 16. roku życia, które w dzień 275. 
rocznicy urodzin Józefa Wybickiego (tj. 29 września 2022 roku) osobiście pojawią się w jednej 
z siedmiu filii Biblioteki Sopockiej. Warunkiem udziału wzięcia w akcji jest wizyta w jednej z 
wymienionych wyżej filii co najmniej dwóch osób, z których co najmniej jedna jest zapisana 
do Biblioteki Sopockiej (jej dane widnieją w systemie PATRON oraz na dokumencie 
Zobowiązanie), a także posiada Kartę Czytelnika lub Metropolitalną Kartę do Kultury.   

 
1.6 W Akcji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora. 

 



2. ZASADY PRZEBIEGU AKCJI 

2.1. Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie internetowej: 
www.mbp.sopot.pl oraz w mediach społecznościowych Biblioteki. 

2.2. Przebieg akcji 

29 września w godzinach otwarcia placówek należy osobiście pojawić się w jednej z filii 
Biblioteki Sopockiej przynajmniej dwóch osób: co najmniej jednej, która posiada aktywne 
konto w Bibliotece Sopockiej (nie zalega z wypożyczeniami, nie jest obciążona karami 
finansowymi za przetrzymania zbiorów ani nie został wobec niej wystosowany zakaz wstępu 
do Biblioteki) i jednej, która nie posiada aktywnego konta w Bibliotece (jej dane nie widnieją 
w systemie bibliotecznym PATRON ani nie wypełniała dokumentu Zobowiązania).  
 
Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zapisanie się do Biblioteki osoby nieposiadającej w 
niej konta oraz okazanie bibliotekarzowi Karty Czytelnika czy też Metropolitalnej Karty do 
Kultury przez osobę, która posiada konto w Bibliotece w celu weryfikacji oraz zaznaczenia w 
systemie odwiedzin czytelni. Zapisanie się do Biblioteki określa Regulamin korzystania z 
materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego wraz z filiami 
dostępny na stronie www.mbp.sopot.pl.   
 
Niezależnie od liczby osób, którą przyprowadzi osoba zapisana do Biblioteki, może otrzymać 
ona maksymalnie jedną parę skarpet z wizerunkiem Józefa Wybickiego. Każda osoba zapisana 
29 września 2022 roku do Biblioteki z polecenia osoby posiadającej już konto może otrzymać 
jedną parę skarpet.   

2.3. Skarpety występują w dwóch wariantach rozmiarów: 36–40 i 41–45. Uczestnicy akcji 
mają prawo wyboru preferowanego rozmiaru. W przypadku wyczerpania puli danego 
rozmiaru nie ma możliwości wyboru.    

2.4. Skarpety będą wydawane przez bibliotekarzy we wszystkich wyżej wymienionych filiach 
29 września w godzinach otwarcia tych filii. Godzina zamknięcia filii jest równoznaczna z 
zakończeniem Akcji. 

4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

4.1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Specjalisty ds. promocji i mediów społecznościowych 
Biblioteki Sopockiej drogą mailową: paulina.stepien@mbp.sopot.pl lub pocztową na adres: ul. 
Jakuba Goyki 1, 81-715 Sopot w terminie 3 dni od odebrania skarpet. Reklamacje złożone po 
tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4.2. Reklamacje rozpatruje Dyrekcja oraz Specjalista ds. promocji i mediów 
społecznościowych Biblioteki Sopockiej. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
złożone w formie pisemnej. 



5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę uczestnika na warunki akcji określone niniejszym 
regulaminem. 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w czasie 
trwania akcji. 


