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REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA
CZYTNIKÓW E-BOOKÓW
W MPBP W DZIERŻONIOWIE

Obowiązuje od 3.02.2020 r.

1. Czytnik e-booków można wypożyczyć w siedzibie głównej biblioteki w Multitece
(Rynek 2) oraz w Wypożyczalni Filii (ul. Sikorskiego 2).
2. Z usługi mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną.
3. Czytnik można wypożyczyć na okres 28 dni, z możliwością jednorazowego
przedłużenia o kolejne 28 dni, pod warunkiem, że dany czytnik nie został zamówiony
przez innego czytelnika.
4. Jedna osoba może wypożyczyć tylko 1 czytnik.
5. Czytnik udostępniony jest nieodpłatnie.
6. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
7. Czytnik jest wypożyczany w zestawie z kablem USB oraz etui.
8. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
9. Przy wypożyczeniu czytnika, osoba zainteresowana zobowiązana jest okazać dokument
tożsamości oraz podpisać oświadczenie (załącznik nr 1).
10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów
wykorzystanych na czytniku przez użytkowników.
11. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim
e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na niego
e-booków w całości lub we fragmentach,
b) modyfikacji treści e-booków,
c) komercyjnego wykorzystania e-booków, w szczególności rozpowszechniania
ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej,
d) udostępniać czytnika innym osobom.
12. Czytelnik wypożyczający e-czytnik nie może usuwać jego zawartości oraz ingerować
w oprogramowanie czytnika.
13. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez użytkownika pliki
muszą być usunięte, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym
i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym czytelnikowi.
14. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 1 zł za dzień.
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku
zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik
zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości

odpowiadającej równowartość aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź
elementu jego wyposażenia.
16. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych
uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
17. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny
urządzenia, jak również kompletność wypożyczonego zestawu.
18. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin trzy dni roboczych na
sprawdzenie czytnika e-booków przez bibliotekarza.

p.o. dyrektora Justyna Strzelczyk-Leśniak

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Dotyczy wypożyczenia czytnika e-booków o nr inwentarzowym ……………………………
wraz z ładowarką, przewodem i etui
Nazwisko i imię:

…….…………………………………

PESEL:

…….…………………………………

Nr karty bibliotecznej:

………………………………….……

Data wypożyczenia:

……………………………………….

Data zwrotu:

…………………………………….…

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wypożyczania czytnika e-booków
w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Dzierżoniowie
Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży, a także zniszczenia lub uszkodzenia
czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika poniosę pełną odpowiedzialność
finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów
wg aktualnej ceny rynkowej, bądź koniecznych napraw.
1. Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego
urządzenia:
1. nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu
2. stwierdzam następujące usterki/braki:
…………………………………………………………………………………...
…………………...………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………
………………………………………………………...........................................
2. Oświadczam, iż zwrócę czytnik z taką samą zawartością pamięci, jak w momencie
wypożyczenia.
………………………

………………………

Podpis Bibliotekarza

Podpis Użytkownika

