
Załącznik Nr 3 

do Regulaminu Miejsca Aktywności 

Lokalnej w Bibliotece Publicznej  

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

z siedzibą przy ul. Wincentego 85 

 

 

MAL w placówce Biblioteki: 

w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 przy ul. Rembielińska 6a  

na osiedlu Bródno 

 

I. Warunki przyjmowania zgłoszeń/rezerwacji 

 

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń/rezerwacji przestrzeni  

w placówce Biblioteki: Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 29  

przy ul. Rembielińska 6a, jest Opiekun placówki działań w ramach MAL, 

reprezentujący Organizatora  - tel. 22 675 11 45. 

2. Wyboru zgłoszonych inicjatyw do realizacji w imieniu Organizatora dokonuje 

Opiekun placówki. 

3. W przypadku nieobecności Opiekuna placówki należy skontaktować się  

z Koordynatorem MAL. 

 

 

II. Warunki użytkowania przestrzeni i sprzętu  

 

1. Zgłoszone działania mogą być realizowane w terminie wskazanym przez 

Opiekuna placówki. 

2. Przestrzeń MAL udostępniana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 11.00 do 19.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

wolnych ustanowionych Zarządzeniem Dyrektora Biblioteki). 

3. Korzystanie z przestrzeni jest ograniczone do 3 godzin dziennie i do 3 godzin 

tygodniowo na osobę / grupę nieformalną / organizację. 

4. W okresie wakacyjnym, tj. od 01.07 do 31.08, przestrzeń MAL nie będzie 

udostępniana. 

5. Pomysłodawca zobowiązuje się do pozostawienia sprzętu stanowiącego 

wyposażenie w stanie niezniszczonym, a w razie zniszczenia bierze 

odpowiedzialność za powstałe szkody. Każde zniszczenie należy niezwłocznie 



zgłosić Opiekunowi placówki. W tym przypadku Użytkujący zostanie obciążony 

obowiązkiem usunięcia powstałych zniszczeń bądź kosztami finansowymi 

przeznaczonymi na naprawę lub wymianę zniszczonego mienia.  

6. Użytkujący przestrzeń MAL odpowiedzialny jest za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczestników spotkania. 

Dane osobowe użytkowników MAL i uczestników organizowanych wydarzeń 

będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. 

Warszawy w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych. 

Informacja o danych osobowych osób współpracujących z Biblioteką Publiczną 

w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na stronie internetowej Biblioteki -  

https://www.multibiblioteka.waw.pl/o-bibliotece/regulamin-biblioteki/ 

Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

przeprowadzenia akcji promocyjnych i/lub przygotowywania sprawozdań  

z działalności Biblioteki. 

Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2016 poz. 666) użytkownicy MAL i uczestnicy organizowanych wydarzeń zrzekają 

się prawa do tantiem. 

Podanie danych jest dobrowolne, użytkownikom MAL i uczestnikom 

organizowanych wydarzeń przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawienia lub usunięcia. 

 

 

III. Wyposażenie i parametry przestrzeni MAL  

w placówce bibliotecznej:  

w Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 29 przy ul. Rembielińskiej 6a 

 

 Stoliki – 2 szt. 

 Krzesełka składane 

 Filiżanki, talerzyki  

 Laptop z programem do odtwarzania i tworzenia prezentacji 

multimedialnej 

 Sprzęt do prezentacji multimedialnej: rzutnik, składany ekran, 

nagłośnienie 

 Komputery stacjonarne – 2 szt. 

 Skaner  

 Sieć Wi-Fi 

 


