Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy!
Zapraszamy Was do odkrycia w naszej bibliotece ponad ____64.000______ multimediów:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

książki (beletrystyka i popularnonaukowe)
książki dla dzieci i młodzieży
czasopisma
audiobooki
gry
gry na konsole
płyty DVD/blu-ray
płyty CD
pakiety multimediów (np. kursy językowe)
książki w językach obcych
ebooki

Ponadto oferujemy
a.
b.
c.
d.
e.
f.

zajęcia
dostęp do Internetu
usługi kopiowania
kursy j. niemieckiego
kursy komputerowe
miejsca do nauki

Godziny otwarcia placówki:
Dzień tygodnia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela

od–do
10 – 18
13 – 18
--10 – 18
13 - 18

Cieszymy się z Waszych odwiedzin!
Zespół biblioteki
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Regulamin korzystania

Aby ułatwić korzystanie z biblioteki, chcielibyśmy podać kilka podstawowych informacji. Prosimy naszych
użytkowników, aby przeczytali następujące warunki wypożyczania multimediów i potwierdzili podpisem
zapoznanie się z nimi.
1. Rejestracja:
Każdy użytkownik musi się zarejestrować osobiście. Do rejestracji są wymagane następujące dokumenty:
a. dowód tożsamości ze zdjęciem
b. zgłoszenie („Meldezettel”)
c. wypełniony formularz rejestracji
Każdy użytkownik biblioteki potwierdza swoim podpisem zapoznanie się z regulaminem i zgodę na
elektroniczne przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie
danych. Nie ujawniamy stronom trzecim danych osobowych użytkowników. Nie analizujemy danych
osobowych.
Dzieci poniżej 18. roku życia mogą się rejestrować tylko po przedstawieniu pisemnej zgody i oświadczenia o
odpowiedzialności podpisanych przez opiekunów prawnych. W tym ostatnim zobowiązują się oni do
regulowania opłat, jak również stałego pełnienia obowiązku reprezentowania osoby młodocianej.
Po pomyślnym zakończeniu rejestracji użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia go do
wypożyczania z biblioteki multimediów. Karta nie jest zbywalna.
Należy zgłaszać zmiany nazwiska i adresu. Utratę karty należy natychmiast zgłosić w bibliotece. Po
uiszczeniu opłaty zostanie wydana karta zastępcza.
2. Wypożyczanie
a. Można wypożyczać:
rodzaje multimediów
okres wypożyczenia
książka
4 tygodni
płyta CD
4 tygodni
gra na konsolę
4 tygodni
płyta DVD/blu-ray
1 tygodni
pakiet multimediów (np. kurs językowy)
4 tygodni
ebooki
3 tygodni
audiobooki
1 - 2 tygodni
e-gazeta
2 godzin
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b. Multimedia niedostępne do wypożyczania (np. wydawnictwa encyklopedyczne) są odpowiednio
oznaczone.
c. Liczba multimediów, które można wypożyczyć za jednym razem, jest
ograniczona: maksymalnie _____2_______
d. Użytkownicy są zobowiązani do rezerwowania wybranego multimedium przed jego wypożyczeniem.
e. Multimedia przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego użytkowników, należy się z nimi
obchodzić ostrożnie i nie należy ich przekazywać, kopiować ani wykorzystywać do publicznych
demonstracji.
f. W przypadku kopiowania za przestrzeganie praw autorskich jest odpowiedzialny wypożyczający.
Powielanie całych książek, czasopism i wydawnictw multimedialnych jest zabronione. Kopiowanie
mediów audiowizualnych jest zabronione. Podczas kopiowania lub drukowania należy przestrzegać
praw właścicieli treści internetowych.
g. Przed wypożyczeniem użytkownik powinien się upewnić, że wypożyczane multimedia są wolne od
oczywistych wad i kompletne.
h. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń, plików lub dysków użytkowników
wynikające z korzystania z mediów.
i. Należy przestrzegać regulaminu wypożyczania. W przypadku przekroczenia okresu wypożyczenia
zostanie naliczona kara.
j. Jeśli multimedia nie zostały zarezerwowane przez kogoś innego, można przedłużyć okres
wypożyczenia maksymalnie o ____2 x____ osobiście w bibliotece, telefonicznie (_____03691 – 73
49 678____) lub pocztą elektroniczną (____bibliothek@eisenach.de____). „Nowy” okres
wypożyczenia rozpoczyna się w dniu, w którym dokonano przedłużenia.
k. Utratę lub uszkodzenie multimediów należy zawsze zgłosić w bibliotece. Za zagubione lub
uszkodzone multimedia zostanie naliczona rekompensata. W przypadku utraty części multimediów
z pakietu należy wymienić cały pakiet. Pisanie, malowanie i podkreślanie w książkach i innych
multimediach również jest traktowane jako uszkodzenie.
l. W takim przypadku również zostanie naliczona rekompensata.
m. Jeśli poszukiwane multimedia nie są aktualnie dostępne, można je zarezerwować za dodatkową
opłatą.
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3. Opłaty:
I. wpisowe
dorośli

koszty
20,00 0,00
0,00

młodzież do 19. roku życia
dzieci do 14 lat
II. karty roczne
karta rodzinna
karta zastępcza w przypadku zagubienia 5,00
III. karty dzienne
IV. opłaty szczegółowe
V. opłaty za rezerwację
1,00
za multimedium
VI. opłaty manipulacyjne
0,50 –
VII. opłaty bieżące
1,00/Tag
VIII. kary za przetrzymywanie
1 przetrzymanie
2 przetrzymania
3 przetrzymania
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4. Regulamin wewnętrzny
a. Użytkownicy powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w korzystaniu z
zasobów bibliotecznych.
b. Dzieci powinny przebywać w bibliotece tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
c. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia.
d. Jedzenie i picie jest niedozwolone.
e. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
f. Należy wykonywać polecenia pracowników biblioteki.
g. Kierownictwo biblioteki jest uprawnione do zakazania – tymczasowo lub na stałe – wstępu do
biblioteki osobom, które rażąco lub systematycznie naruszają regulamin biblioteki, bez prawa
zwrotu poniesionych rocznych opłat.
h. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za odzież i inne pozostawione przedmioty.
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FORMULARZ REJESTRACJI

Oświadczam. że akceptuję regulamin biblioteki _____Stadtbibliothek Eisenach_____ i jego postanowienia.
Zobowiązuję się do wykorzystania pożyczonych materiałów tylko zgodnie z prawem autorskim.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie elektroniczne moich danych osobowych w związku z korzystaniem z
zasobów biblioteki.
Mężczyzna:
Kobieta:
Tytuł:
Nazwisko (nazwiska):
Imię (imiona):
Nazwisko rodzica lub opiekuna:
Ulica:
Kod pocztowy | Miejscowość:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Data urodzenia:
_________ w
Podpis:
(W przypadku użytkowników poniżej 18 lat podpis opiekuna)
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