REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W LĘDZINACH
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

2.

Niniejszy regulamin korzystania z czytników książek elektronicznych w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Lędzinach, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki
korzystania z czytników książek elektronicznych (e-booków).
Prawo do bezpłatnego wypożyczania czytników e-booków mają użytkownicy posiadający
aktualne konto biblioteczne bez zaległości w zwrocie wypożyczonych materiałów
bibliotecznych i innych opłatach.
Wypożyczanie
§ 2.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Warunkiem wypożyczenia czytnika e-booków jest posiadanie ważnego konta
bibliotecznego i podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu. W przypadku użytkownika małoletniego oświadczenie podpisuje jego
opiekun prawny.
Użytkownik ma prawo do wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres 35 dni.
Jednorazowa prolongata czytnika e-booków może być dokonana:
1) bezpośrednio u dyżurującego bibliotekarza na kolejny okres 35 dni;
2) telefonicznie na kolejny okres 35 dni;
3) poprzez Internet za pomocą mediów społecznościowych oraz poczty elektronicznej na
kolejny okres 35 dni;
4) poprzez system elektroniczny OPAC dwukrotnie na okres 14 dni
– o ile wypożyczony czytnik e-booków nie został zarezerwowany przez innego
użytkownika.
Kolejne prolongaty są możliwe bezpośrednio u dyżurującego bibliotekarza według jego
uznania po oględzinach wypożyczonego czytnika e-booków.
Czytnik e-booków wypożyczany jest w zestawie z:
1) etui ochronnym;
2) kablem USB;
3) instrukcją obsługi.
Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu
wypożyczonego czytnika e-booków.
Poszanowanie i przetrzymanie zbiorów
§ 3.

1.

2.
3.

Z chwilą wypożyczenia czytnika e-booków użytkownik staje się za niego odpowiedzialny
i jest zobowiązany do zwrócenia go w wyznaczonym terminie w stanie, w jakim został
wypożyczony. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone przed
wypożyczeniem.
Przy zwrocie czytnika bibliotekarz sprawdza stan techniczny, poprawność jego działania i
kompletność zestawu.
Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim e-booków tylko na własny
użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W chwili zwrotu czytnika

4.

5.
6.
7.
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użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wgranych przez siebie plików i
aplikacji.
Użytkownikowi zabrania się:
1) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na nich
e-booków w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w całości
lub we fragmentach;
2) modyfikowania treści e-booków;
3) komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich
treści i wprowadzania ich do sieci Internet.
Czytelnik nie może odstępować wypożyczonego czytnika e-booków osobom trzecim.
Z tytułu przekroczenia terminu zwrotu czytnika e-booków naliczane są opłaty w wysokości
1,00 zł za dzień.
W przypadku uszkodzenia czytnika e-booków, użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty
jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania lub zgubienia i skradzenia – do
zapłaty odszkodowania w wysokości rynkowej równowartości urządzenia, etui
ochronnego i kabla USB.
Opłaty i odszkodowania powinny zostać uregulowane w ciągu 7 dni. Nieuregulowanie
zobowiązań w terminie spowoduje wytoczenie powództwa przez Bibliotekę.
Postanowienia końcowe
§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia regulaminu zasad i warunków korzystania z Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach oraz stosowne przepisy prawa.

Załącznik
do regulaminu korzystania z czytników książek elektronicznych
w Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lędzinach
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko użytkownika lub jego opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………………………....
Nr karty bibliotecznej………………………………………………………………………
Dotyczy wypożyczenia czytnika e-booków o numerze inwentaryzacyjnym
……………………….. wraz z przewodem USB i pokrowcem ochronnym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu korzystania z czytników książek
elektronicznych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lędzinach, akceptuję jego treść
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku uszkodzenia,
zagubienia lub skradzenia czytnika i akcesoriów poniosę pełną odpowiedzialność
materialną określoną w regulaminie.

…………………………………………
data i czytelny podpis czytelnika

