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Regulamin karty bibliotecznej Biblioteki Publicznej w CelesĘnowie

§1
KaĘ biblioteczne wydar,vane są czytelnikorn zafei§stfo\Ą/anym \,v Bibliotece Publicznej
lv Celesbrnolvie, w której wprorł,adzono kompllterow_y system biblioteczny ,,Mateusz"- w któryni
odbylva się rejestracja crytelników. \Ę-poz}-czeń oraz dostęp do lrrter-retrt.

§2
Karta w},dar,r,ana jest przy zapisie Uąvtkorvnika do biblioteki.

§3
Na karcie zrrajduje się napis ,.BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CELESTYNOWIE". kod
kreskowy. nLlmer kaĘ.herb Gminy Celes§lrów oraz adres intemetowy biblioteki.

§4
1 .Odbiór karrry kwituje się własnoręcznym podpisem (załącznik nt ż do Regulaminu korzystania ze
zbiorów)
3.W prąrpadku braku trrozlirvości osobistego odbioru kaĘ- spowodorvanego cłrorobą.
niepełnosprar,vnością itp., kartę moze odebrać inna osoba, posiadająca pisemne upowazllięnie,
4. Dzieciom i młodziezy do i8-go roku zycia. kaĘ wydawane są po dostarczeniu oświadczenia
wl,pełnionego przezrodzicalopiekuna pra\\,nego. ktorego r,vzór stanowi zńączniknr 1 do niniejszegc
Reg"llaminu.

§5
Biblioteka zasttzega sobie prawo do sprawdzenia tozsamości osoby korzystającej z kaĘ
biblioteczne,j.

§6
Czytelnik jest zobołvięany do okazania kaĘ z chwilą dokonywalria wy,pozyczeri ltrb w celu
korzystania z Internetu.

§7
Nie jest mozliwe \\Tpozy-czanie materiałólv biblioteczrrych i korzystanie z dostępu do Intenletu bez
okazania kaĘ.

§8
w prz,łpadku utra§l kaĘ nalez_v niezwłocznie zawiaclomić bibliotekę osobiście lub telefonicznie. b_v

uniknąć obciązenia kosaami wynikającymi z posługiwarria się kartą przez osoby niepowołane.
Od monrentu powiadomienia o utracie kaĘ. odpowiedzialność za skutki posfugiwania się niąprzez
osoby, niepowołane przejmuje biblioteka.

§9
1. Wydanie pierwszej kart_v jest bezpłatrre.
2.W przypadku utra§ lub zniszczenia kaĘ czytelnik zobowiązany jest clo pokrycia kosztów q,ydania

nowej kaĘ w wl,sokości 5.00 zł na konto Gmirrnego Ośrodka Kultury i Sportu
BS Otwock O/CelesĘnów 57 8001 0005 20a2 0008 6121 0003

§10
Odbiór kaĘ równoznaczriy jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 11

Regllamin wchodzi w zycie z dnienr 25,05.2018 r.
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