Regulamin wypożyczania Czytaka Plus
użyczonego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach
projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób
niewidomych i słabo widzących – Edycja 2016” dofinansowanego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§1
Regulamin niniejszy określa zasady wypożyczania odtwarzacza cyfrowego książek
mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w KędzierzynieKoźlu, zwaną dalej „Biblioteką”, użyczonego Bibliotece przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im Henryka Ruszczyca w Warszawie na podstawie
umowy nr 6/2016 z dn. 03.10.2016 r,
§2
Czytak Plus może być wypożyczony jedynie niewidomemu lub słabo widzącemu
Czytelnikowi Biblioteki, którego niepełnosprawność z tego powodu została stwierdzona
orzeczeniem o niepełnosprawności.
§3
1. Wypożyczenie Czytaka Plus następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez
czytelnika lub jego opiekuna prawnego, które powinno zawierać:
1. datę i miejsce odbioru (siedziba Biblioteki lub nr i siedziba Filii)
2. imię i nazwisko Czytelnika lub jego opiekuna prawnego ,
3. określenie wypożyczanego urządzenia
4. nr pesel Czytelnika lub jego opiekuna prawnego, który dokonuje odbioru urządzenia,
5. adres dla korespondencji i numer telefonu do kontaktu,
6. zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu,,
7. imię, nazwisko oraz podpis bibliotekarza, który wręczył Czytelnikowi (opiekunowi
prawnemu) wypożyczony Czytak Plus.
2. Czytak Plus wypożyczany jest opiekunowi prawnemu Czytelnika, a Czytelnikowi
w wypadku, gdy nie ma on opiekuna prawnego. Bibliotekarz ma prawo żądać od Czytelnika
złożenia oświadczenia czy ma on ustanowionego opiekuna prawnego.
3. Potwierdzenie odbioru, o którym mowa w pkt 1, na formularzu stanowiącym załącznik do
Regulaminu ,sporządza bibliotekarz, który jest zobowiązany przed jego podpisaniem odczytać
Regulamin i treść tego potwierdzenia Czytelnikowi, chyba że odbioru Czytaka Plus dokonuje
opiekun prawny.
4. Przy wypożyczaniu Czytaka Plus opiekun prawny przedstawia do wglądu wydany przez
sąd dokument stwierdzający ustanowienie go opiekunem prawnym niewidomego lub słabo
widzącego Czytelnika.
5. W przypadku gdy niewidomy lub słabo widzący Czytelnik, nie mający opiekuna prawnego,
odmawia podpisania potwierdzenia wypożyczenia Czytaka Plus z powodu niemożności
osobistego przeczytania tekstu potwierdzenia wypożyczenia Czytaka Plus, ale wyraża chęć
jego wypożyczenia, Czytak będzie wydany za potwierdzeniem odbioru stwierdzonym
podpisami dwóch bibliotekarzy, z odnotowaniem odmowy podpisania potwierdzenia odbioru
przez Czytelnika zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.
6. Termin zwrotu wypożyczonego Czytaka Plus wynosi 30 dni od dnia odbioru i może być
na wniosek czytelnika złożony przed upływem tego okresu przedłużony na dalszy okres, nie
dłużej jednak niż o dalsze 30 dni.

7. W przypadku Czytelnika nie posiadającego opiekuna prawnego zobowiązuję bibliotekarzy
do telefonicznego przypomnienia Czytelnikowi w okresie 5 dni poprzedzających termin
zwrotu, o terminie zwrotu Czytaka Plus i możliwości złożenia osobiście lub przy użyciu
środków porozumiewania się na odległość wniosku o przedłużenie czasu jego wypożyczenia
§4
1. Od chwili odbioru Czytaka Plus przez Czytelnika lub jego opiekuna prawnego są oni
odpowiedzialni za jego utratę lub uszkodzenie i zobowiązani jest do zwrotu Czytaka Plus w
takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
2. W razie uszkodzenia lub zagubienia Czytaka Plus Czytelnik jest zobowiązany do
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do Biblioteki.
3. Czytelnik w przypadku zagubienia lub uszkodzenia Czytaka Plus jest zobowiązany do
przybycia do Biblioteki w celu sporządzenia przez bibliotekarza w obecności Czytelnika
odpowiedniego protokołu stwierdzającego fakt uszkodzenia Czytaka Plus lub jego zaginięcia
w okresie gdy po wypożyczeniu pozostawał on w dyspozycji Czytelnika. Postanowienia § 3
pkt 5 stosuje się odpowiednio.
4. W razie uszkodzenia Czytaka Plus Czytelnik ponosi koszty jego naprawy, chyba że naprawa
Czytaka Plus nastąpiła w ramach gwarancji producenta.
5. W razie utraty Czytaka Plus Czytelnik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania
w wysokości 1400 zł odpowiadającej wartości Czytaka Plus określonej przez Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie
w zawartej z Biblioteką umowie użyczenia Czytaka Plus nr 6/2016 z dn. 03.10.2016 r.
§5
1. W przypadku niezwrócenia Czytaka Plus w terminie określonym w § 3 pkt 3 Biblioteka ma
prawo obciążenia Czytelnika opłatą za przetrzymywanie w wysokości i na zasadach
określonych w obowiązującym Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu pkt. IV § 6. Załącznik nr 1 do Regulaminu,
pkt VII. Opłaty za przetrzymanie lub zagubienie zbiorów : przetrzymanie książki mówionej.
2. W razie braku zwrotu Czytaka Plus w terminie Czytelnik nie może ponownie wypożyczyć
tego urządzenia.
§6
Korespondencję w sprawie wypożyczenia Czytaka Plus kierować należy do opiekuna
prawnego Czytelnika, jeżeli został ustanowiony.

