
REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI  DLA  DZIECI 
MIEJSKIEJ  I  GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ 

W  ZDZIESZOWICACH

I.  Zasady korzystania

1.  Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
2.  W wypożyczalni działa komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń.
3. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
     tożsamość i miejsce zamieszkania oraz złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do
     przestrzegania regulaminu.
4. Za korzystanie z wypożyczalni niepełnoletniego czytelnika zobowiązanie podpisują
     rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik otrzymuje Kartę czytelnika, którą należy okazywać przy wypożyczaniu.
     Karta wydawana jest nieodpłatnie.

II. Udostępnianie zbiorów

1. Wypożyczyć można jednorazowo 10 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania 
     ze strony innych czytelników.
3.  Czytelnik może zamówić lub zarezerwować poszukiwaną pozycję.
4. W razie braku poszukiwanej pozycji bibliotekarz może poinformować, w której 
     z najbliższych bibliotek może się ona znajdować.
5.  W wypożyczalni można uzyskać informacje dotyczące zbiorów, pomoc w zakresie doboru
  literatury na interesujący czytelnika temat, w zakresie korzystania z katalogów,
     wydawnictw informacyjnych itp.

III. Przetrzymywanie książek

1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad wyznaczony termin, otrzymuje po upływie 
     3 miesięcy pierwsze upomnienie. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera opłatę 
     w kwocie 5 zł.
2. W przypadku nie zwrócenia książki w okresie 1 miesiąca biblioteka wysyła drugie
     upomnienie, za które pobiera kwotę 7 zł.
3.  Jeżeli czytelnik mimo upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat,
     biblioteka może dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej.

IV. Poszanowanie zbiorów

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów.
2. Zniszczoną lub zagubioną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić. O ile odkupienie
     takiej samej jest niemożliwe czytelnik powinien odkupić inną o zbliżonej tematyce i takiej
     samej wartości uzgodnionej z bibliotekarzem.



V. Przepisy końcowe

1. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie jest Miejska i Gminna
     Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach.
2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług
     biblioteki (w szczególności: udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu,
     wypożyczanie książek, czasopism, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie
     pobierania przewidzianych w regulaminie opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenia
     lub zagubienia materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych
     i statystycznych oraz działalności, zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa.
     Dane osobowe podlegają ochronie, nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie
     własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do
     nabycia prawa korzystania z usług biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów
     bibliotecznych.
4.  Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie,
      że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt. 3.
5.   Prawa do korzystania z wypożyczalni nie mają osoby nietrzeźwe.
6.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na
     stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.
7. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki
     Publicznej w Zdzieszowicach.
8.  Niniejszy regulamin stanowi łącznie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiej i Gminnej
     Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach nierozłączną całość przepisów regulujących
     organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania biblioteki.


