
Regulamin  wypożyczania Czytaka  

Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im. Marcina  Kromera  w  Lidzbarku  Warmińskim 

I. Postanowienia  ogólne. 
 
Niniejszy  regulamin określa  warunki  wypożyczania  odtwarzacza  cyfrowych  książek  
mówionych   Czytak  czytelnikom  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Lidzbarku  
Warmińskim. 
 

I. Warunki  wypożyczania  czytaka  czytelnikom  biblioteki. 
 
1. Biblioteka  może  wypożyczać  czytak  jedynie  czytelnikowi  zapisanemu  do  biblioteki, 

posiadającemu  niepełnosprawność  wzroku. 
2. Czytelnik  wypożyczający  czytak  jest  zobowiązany  do  podania  numeru  telefonu, 

który  jest  konieczny  do  utrzymywania  kontaktu  pomiędzy  biblioteką  a  
czytelnikiem. 

3. Warunkiem  wypożyczenia  czytaka  jest pisemne  potwierdzenie  wypożyczenia  przez  
czytelnika  lub  jego   prawnego  opiekuna –załącznik nr 1  do  regulaminu. 

4. Czas  wypożyczenia  czytaka  nie  może  być  dłuższy  niż  30 dni.Po  tym  okresie  
możliwe  jest  przedłużanie  terminu  zwrotu  czytaka, pod  warunkiem  aktywnego  
korzystania  przez  czytelnika  ze  zbiorów  cyfrowej  książki  mówionej, dostępnych  w  
bibliotece. 

5. Jednorazowo  razem  z  czytakiem  czytelnikowi  biblioteka  udostępni  do 10  tytułów  
audiobooków. 

6. Z  chwilą  wypożyczenia  czytaka  czytelnik  staje  się  za  niego  całkowicie  
odpowiedzialny  i  jest  zobowiązany  do  zwrócenia  czytaka  w  takim  stanie, w  jakim  
został  wypożyczony, z  pozostałym  wypożyczonym  sprzętem  oraz  zestawem 
wgranych  przez  bibliotekę  audiobooków. 

7. Po  upływie  terminu, na  jaki  został  wypożyczony  Czytak, w razie  jego  niezwrócenia, 
biblioteka  ma  prawo  do  naliczenia  kary  umownej  w  wysokości  0,20 zł  za  każdy  
dzień  zwłoki  przy  zwrocie  urządzenia. 

8. Czytelnik, który  nie  zwróci  urządzenia po  trzykrotnym  monitowaniu  przez  bibliotekę  
nie  może  ponownie  wypożyczać  czytaka. 

9. W  przypadku  uszkodzenia  czytaka , czytelnik  poności koszty  jego  naprawy  nieobjęte  
gwarancją  producenta. 

10. W  przypadku  całkowitego  zniszczenia  lub  zgubienia  czytaka , czytelnik  płaci  
odszkodowanie  w  wysokości  odpowiadającej  wartości  sprzętu. 

11. Czytelnik nie  powinien  usuwać  lub  modyfikować audiobooków  zapisanych  w  
bibliotece  na  czytaku. Czytelnik  powinien  zwrócić  czytak  z  kompletem  książek  
dźwiękowych  wgranych  na  czytak  w  bibliotece. 

12. Czytelnik  nie może  rozpowszechniać  udostępnionych  na  czytaku  książek  w  całości  
lub  we  fragmentach. 
 

II. Informacje  końcowe. 

Regulamin  wchodzi  w  życie  01 sierpnia 2017 r. 

 



Załącznik  nr. 1   

do  regulaminu  wypożyczania  Czytaka 

 

        

 

                                Potwierdzenie  wypożyczenia  CZYTAKA 

przez  czytelnika  lub jego  prawnego  opiekuna 

 

Wypożyczający :          …………………………………………………………………………… – nr karty ……………, 

Wypożycza   Czytak  o  numerze …….. z ładowarką  i  kartą  16 GB    w    Miejskiej  Bibliotece  
Publicznej  im. M. Kromera  w  Lidzbarku  Warmińskim     

Z  chwilą  wypożyczenia  Czytaka  staję  się  odpowiedzialny  za  niego  i  zobowiązuję  się  do  
zwrócenia  go  w  oznaczonym  terminie  w  takim  stanie, w  jakim  został  wypożyczony. 

Potwierdzam  zapoznanie  się  z  regulaminem  wypożyczenia  Czytaka  oraz   akceptuję   jego  
zapisy. 

 

 ………………                                                                                         ………………………………………………… 

    data                                                                                                 podpis  osoby  wypożyczającej 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Potwierdzenie  zwrotu  CZYTAKA 

przez  czytelnika  lub jego  prawnego  opiekuna 

Kwituję  odbiór  Czytaka  o  numerze ……………… z ładowarką  i   kartą  16 GB 

 

 

………………………………..                                                       ………………………………………………………. 

Data        podpis  bibliotekarz 


