Zarządzenie nr 12/2017

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie Regulaminu wypożyczania Czytaka
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

§1

Z dniem 11 października 2017 roku wprowadza się Regulamin wypożyczania Czytaka
użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. I Andrzeja S. Załuskich
w Radomiu przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka
Ruszczyca w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla
osób niewidomych i słabo widzących”. Regulamin stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wprowadza się wzór Poświadczenia wypożyczenia Czytaka. Poświadczenie stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Unieważnia się zapis Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radomiu z dnia 28 lutego 2017 r. W sprawie Regulaminu wypożyczania Czytaka Plus
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. I Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
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Miejskiej BibliotekLPublicznej
im. J.A. i A.S Załusmdh w Radomiu

mgr Anna Skubisa-S zę^anowska

Radom, 11.10.2017 r.

Załącznik nr 1
Regulamin wypożyczania Czytaka
użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
w ramach projektu
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo
widzących”
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1. Czytaka mogą wypożyczać jedynie osoby zapisane do biblioteki posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Osoba niepełnosprawna może upoważnić opiekuna
do odbioru urządzenia z biblioteki.
2. Czytelnik wypożyczający Czytaka jest zobowiązany do:
°
°
°
°

zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania
okazania dowodu osobistego
podania numeru telefonu
podpisania dokumentu wypożyczenia.

3. Jednorazowo można wypożyczyć jeden Czytak wyposażony w zasilacz i kartę pamięci na
okres 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka pod
warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki
mówionej dostępnych w Bibliotece i jednocześnie braku czytelników oczekujących na
wypożyczenie urządzenia.
4. Zabrania się nagrywania i usuwania danych znajdujących się w pamięci wewnętrznej
lub zewnętrznej urządzenia oraz usuwania znajdujących się na nim znaków własności.
5. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny.
Powinien chronić go przed uszkodzeniem lub zagubieniem, a także dotrzymać terminu
zwrotu.
6. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak, w razie jego nie zwrócenia,
Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień
zwłoki.
7. W wypadku uszkodzenia Czytaka, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte
gwarancją producenta.
8. W wypadku całkowitego zniszczenia bądź zagubienia urządzenia lub któregokolwiek z
akcesoriów należących do wyposażenia, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości
odpowiadającej wartości sprzętu.
9. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać od wypożyczającego wpłacenia
kaucji, a nawet odmówić wypożyczenia. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz
w zależności od wartości sprzętu.
10. Osoby nie przestrzegające regulaminu nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka.
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Załącznik nr 2

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich
26-600 Radom, ul. J. Piłsudskiego 12
teł. 48/ 362 67 35 wew. 24
Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Multimedialnych

Nr

Poświadczenie wypożyczenia Czytaka

imię i nazwisko

adres zamieszkania

nr telefonu

nr karty bibliotecznej

Poświadczam fakt wypożyczenia urządzenia Czytak
(n r
) wraz
z zasilaczem i kartą pamięci SD (n r.................................. ) na okres 30 dni i zobowiązuję się
do przestrzegania Regulaminu.

data wypożyczenia

data zwrotu

podpis czytelnika lub opiekuna

