
                               
 

 

 Regulamin korzystania z przestrzeni Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w 

Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy  w filii Biblioteki -  Wypożyczalni dla 

Dorosłych i Młodzieży nr 3 (Bibliotecznym Punkcie Informacji Kulturalnej BIPIK) przy 

Al. Waszyngtona 2b w Warszawie. 

  

1. Regulamin udostępniania przestrzeni oraz sprzętu multimedialnego Biblioteki Publicznej 

im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy w  Bibliotecznym 

Punkcie Informacji Kulturalnej, ustala zasady użytkowania w/w  przestrzeni w Wypożyczalni 

dla Dorosłych i Młodzieży nr 3 przy Al. Waszyngtona 2b  w Warszawie (BIPIK).  

 

I. Główne założenia  

1. Przestrzeń Biblioteki udostępniana jest nieodpłatnie.  

2. Finansowanie działania/projektu ze środków m.st. Warszawy oraz innych środków 

finansowych nie dyskwalifikuje projektu do realizacji w przestrzeni.  

3. Realizowane działania/projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Od 

uczestników działań prowadzonych w oparciu o udostępnioną przestrzeń i sprzęt, nie mogą 

być pobierane opłaty.  

II. Kto może korzystać z przestrzeni Biblioteki 
1.Przestrzeń  może być użytkowana  przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, grupy 

nieformalne i instytucje oraz podmioty, zlokalizowane na terenie Pragi Południe, może być 

także przeznaczona  dla oddolnych obywatelskich, innowacyjnych inicjatyw społecznych. 

 

III. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu  

1. Zgłoszone zajęcia  mogą być realizowane w okresie wskazanym w formularzu 

zgłoszeniowym.  

2. W ramach użyczania przestrzeni bibliotecznej, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w 

formularzu,  Biblioteka ( BiPIK) zobowiązuje się udostępnić posiadany przez siebie sprzęt 

niezbędny do realizacji działań/projektów (trzy stanowiska komputerowe, ekran projekcyjny). 

3. Użytkujący przestrzeń, zobowiązuje się do zadbania we własnym zakresie o przygotowanie 

miejsca oraz sprzętu niezbędnego do realizacji działań.  

4. Użytkujący przestrzeń, zobowiązuje się po zakończonych zajęciach, do jej uporządkowania 

oraz pozostawienia wypożyczanego sprzętu w stanie niezniszczonym, wynikającym z 

normalnego zużycia.  

5. Użytkujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w ogólnym Regulaminie 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe. 

6. Filia Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe ( BiPIK) 

– użyczająca przestrzeń  dostępna jest w godzinach: 

 poniedziałek 13.00-18.30 

wtorek 10.00-15.30 

środa 15.00-18.30 

czwartek 10.00-15.30 

 

 



IV. Zakres merytoryczny zajęć, które mogą być realizowane w przestrzeni Biblioteki  

1. Działania/projekty realizowane w Bibliotece powinny współgrać z następującymi 

obszarami:  

 

- aktywizacja społeczności lokalnej, 

- animacja działań kulturalnych i artystycznych na poziomie lokalnym,  

- wspólne działania mieszkańców środowiska lokalnego na rzecz  swojego otoczenia,  

- wymiana doświadczeń, budowanie więzi (integracja międzypokoleniowa),  

- oddolne, obywatelskie  inicjatywy społeczne w zakresie edukacji kulturalnej czwartek  

 

V. Sposób zapisu na korzystanie z przestrzeni  Biblioteki 

 

1. Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres mailowy: bipik@bppragapd.pl  , 

bp3@bppragapd.pl  lub złożyć osobiście w filii Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana 

Rumla w Dzielnicy Praga Południe  - Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 3 , Al. 

Waszyngtona 2b , Warszawa.  

2. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyznaniem zgody na użyczenie przestrzeni 

Biblioteki do realizacji zgłoszonego działania.  

3. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie   www.bppragapd.pl , 

bipik@bppragapd.pl  oraz w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 3 , Al. 

Waszyngtona 2b , Warszawa.  

 

VII. Inne warunki 

1. W ramach imprez/zajęć/ projektów organizowanych w Bibliotece, zastrzegamy sobie 

możliwość robienia zdjęć i zamieszczania informacji na stronie internetowej Biblioteki na 

temat wydarzenia (zdjęcia, krótki opis działania, liczba uczestników, itp.) 

2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

3. Pytania należy kierować na adres bipik@bppragapd.pl 

 

 

mailto:bipik@bppragapd.pl
mailto:bp3@bppragapd.pl
http://www.bppragapd.pl/
mailto:bipik@bppragapd.pl
mailto:bipik@bppragapd.pl

