REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu
ZASADY OGÓLNE
1. Z wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży mogą korzystać czytelnicy do lat 16 oraz dorośli, których obowi ązuje
regulamin Wypożyczalni dla Dorosłych.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty, a w przypadku osoby niepełnoletniej legitymację szkoln ą oraz PESEL;
b) zobowiązać się podpisem na karcie zapisu do przestrzegania regulaminu oraz wyrazi ć zgod ę na
przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych

ZASADY WYPOŻYCZEŃ
1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 4 książki.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni za wyjątkiem lektur , które wypo życza si ę na okres
nie dłuższy niż 14 dni.

3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania
ze strony innych czytelników.

OBOWIAZKI CZYTELNIKA
1. Czytelnik ma obowiązek znać i stosować się do aktualnego regulaminu wypożyczalni oraz cennika op łat

regulaminowych (ujednoliconych dla dzieci i dorosłych).

2. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
3. Gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypo życzalni.
4. Obowiązkiem czytelnika jest okazanie karty bibliotecznej, na podstawie której może wypo życzy ć materia ły
biblioteczne, bądź przedłużyć termin zwrotu już wypożyczonych materiałów. W przypadku zagubienia karty
bibliotecznej, za wydanie jej duplikatu czytelnik ponosi opłatę określoną w cenniku op łat regulaminowych.

5. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek biblioteki.
6. Czytelnik odpowiada za spowodowane przez siebie szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia
czy zagubienia książki. W takim przypadku, zobowiązany jest ją odkupić, zapłaci ć za ni ą, b ąd ź te ż dostarczy ć
inną książkę o nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.

7. Kwotę zapłaty za książkę, stanowi równowartość aktualnej ceny rynkowej książki lub wartość ustalona
przez bibliotekarza, dla książek szczególnie cennych i przydatnych bibliotece.

8. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty, zgodnie z aktualnym
cennikiem opłat regulaminowych.

KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU
1. Łącze internetowe służy wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.
2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. Istnieje mo żliwo ść przed łu żenia
pracy o kolejne godziny, jeżeli są wolne stanowiska.

3. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich stanowisk internetowych.

KORZYSTANIE Z URZADZEŃ DO GIER
1. Z urządzeń do gier korzysta się za zgodą bibliotekarza, który wydaje akcesoria niezbędne do gry.
2. Zgłaszający się zobowiązany jest zostawić kartę biblioteczną ewentualnie dokument to żsamo ści u
dyżurnego bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania z urz ądzenia i sprawdzeniu jego
stanu przez bibliotekarza.

3. Urządzenie udostępniane jest na 30 min. Istnieje możliwość przedłużenia czasu korzystania do 1 godziny.
Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mo że by ć czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania
z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni.

