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Regulamin  

wypożyczania czytników e-booków w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Kamiennej Górze 

 
 

1. Czytnik może zostać wypożyczony bezpłatnie pełnoletniemu Czytelnikowi Biblioteki 

posiadającemu ważną kartę biblioteczną. 

2. Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika Czytelnikom uchylającym się od 

terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.  

3. Warunkiem użyczenia czytnika jest podpisanie Oświadczenia – Załącznika nr 1 do 

Regulaminu wypożyczania czytników e-booków w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Kamiennej Górze. 

4. Czytnik jest wypożyczany na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia o kolejny miesiąc, o 

ile nie został zamówiony przez innego Czytelnika. Prolongaty można dokonać najpóźniej w 

dniu terminu zwrotu. 

5. Czytelnik otrzymuje jeden z czytników inkBOOK Calypso plus dostępnych w danym 

momencie w Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze. 

6. Wypożyczający ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny czytnika, a także 

wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.  

7. Czytelnik ma prawo wgrać do pamięci czytnika dowolne e-booki i korzystać z nich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym autorskich osób 

trzecich do utworów zamieszczanych na czytniku samodzielnie przez Wypożyczającego. 

9. Czytelnik nie może udostępniać czytnika e-booków osobom trzecim. 

10. Czytelnik jest zobowiązany do oddania czytnika w terminie określonym w Regulaminie.  

11. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 2 złote za każdy 

dzień spóźnienia względem ustalonej daty zwrotu. 

12. Przed oddaniem czytnika do Biblioteki materiały Czytelnika przechowywane w pamięci 

urządzenia powinny zostać przez niego usunięte. 

13. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin dwóch dni roboczych na sprawdzenie 

stanu technicznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów czytnika e-

booków. 

14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytnika lub jego akcesoriów koszty naprawy ponosi 

Czytelnik. 

15. W przypadku zgubienia czytnika lub jego akcesoriów Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia 

urządzenia o tych samych możliwościach technicznych w ciągu 14 dni od daty zakończenia 

okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje 

każdorazowo po konsultacji z Biblioteką. 

 

Załącznik nr 1 – I. Oświadczenie / II. Potwierdzenie zwrotu  
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu wypożyczania czytników  
e-booków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze 

  

I. Oświadczenie 

 

 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………………………….……………………………….. 

                                                                                 (imię i nazwisko Czytelnika)    

 

zamieszkała/y   …………………………………………………………………….……………………………………..                                           
         (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

………………………………………………………………… 
                      (nr karty Czytelnika) 

 

………………………………………………………………… 

                              nr telefonu)    

 

oświadczam, że dnia ……………………………………………….., po zapoznaniu się z  treścią Regulaminu 

wypożyczania czytników e-booków w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze, 

wypożyczyłam/em  sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków ……………………………………………….. 

          (dane sprzętu)  

wraz z przynależnymi do niego akcesoriami, tj.………………………………………………………………………… 

      

Oświadczam, że w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub akcesoriów do niego 

przynależnych poniosę odpowiedzialność finansową w kwocie określonej przez Dyrektora biblioteki. 

 

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

         (data i podpis Wypożyczającego)  

 

 

II. Potwierdzenie zwrotu 

 

 
Potwierdzam zwrot czytnika ………………………………………………………. wraz z akcesoriami w stanie 

     (dane czytnika)   

nieuszkodzonym /uszkodzonym.  

 

 

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

 (data i podpis Wypożyczającego)                                       (data i podpis Bibliotekarza)  
 



 


