
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI 

Bilet na spektakl pt. Wszystkie myszy lubią ser za książkę 
 
 
 

 
I. ORGANIZATORZY 

● Terminal Kultury Gocław – filia Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe m. st. 

Warszawy (zwanym dalej Terminalem), 

● Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy 

(zwana dalej Biblioteką), 

● Fundacja Otwarta Kurtyna (zwana dalej Fundacją). 

 
II. CELE PROJEKTU 

• popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do książek i czytania, 

• popularyzacja wspólnego spędzania czasu rodziców/opiekunów z dziećmi ze szczególnym 

naciskiem na potrzebę wspólnego czytania, 

• zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie księgozbioru Biblioteki i wzbogacenie 

księgozbioru działu książek dla dzieci i młodzieży Biblioteki, 

• zwrócenie uwagi na takie wartości jak tolerancja, otwartość na innych, akceptacja, poczucie 

własnej wartości, na co szczególny nacisk kładzie spektakl. 

 

 
III. OPIS WYDARZENIA 

● Akcja „Bilet na spektakl pt. Wszystkie myszy lubią ser za książkę” będzie odbywać się w 

Terminalu w dniach 9 września – 24 września 2022 r. a jej finałem będzie spektakl pt. Wszystkie 

myszy lubią ser (zwany dalej Spektaklem) zaprezentowany na Sali widowiskowej Terminala dn. 

24 września 2022 r. o godzinie 13:00. Producentem spektaklu jest Fundacja Otwarta Kurtyna. 

● Ideą akcji jest realizacja celów, określonych w punkcie II powyżej. 

● Bilet/-y wstępu na Spektakl będzie można otrzymać po zakupie i dostarczeniu do Biblioteki 

jednej lub więcej książek z listy, przygotowanej przez dział literatury dziecięcej Biblioteki. 

● Lista książek, które będą przyjmowane i za które będzie można otrzymać bilet/-y, zostanie 

opublikowana na stronie www Biblioteki https://bppragapd.pl/ oraz na stronie www 

Terminala https://terminalkultury.pl/aktualnosci/ 

● Książki można przekazywać do Biblioteki w dn. 9 września – 23 września 2022 r. w godzinach 

otwarcia Biblioteki. 

● Jedna książka uprawnia do otrzymania dwóch biletów – jeden dla dziecka, drugi dla 

rodzica/opiekuna. W przypadku chęci otrzymania biletów dla dwójki dzieci, należy przynieść 

dwie książki z listy (itd.). Istnieje możliwość przekazania jednej książki i udział w spektaklu 

dwójki dorosłych. 

● Biblioteka ma prawo odmówić przyjęcia książek zniszczonych, wówczas nie wyda żadnego 

biletu. 

● Miejsca na Spektakl są nienumerowane. 

https://bppragapd.pl/
https://terminalkultury.pl/aktualnosci/


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

● Udział w projekcie jest równoznaczny ze zgodą na wykonanie zdjęć reporterskich (wyłącznie 

grupowych) z Wydarzenia i opublikowanie ich na stronach www i w mediach 

społecznościowych Biblioteki i Terminala. 

● Dodatkowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu: 

Terminal: /22/ 277 08 12 

Biblioteka: /22/ 27 76 123. 


