
ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki  Publicznej w  Ożarowie  

Mazowieckim 

 

 REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS  

użyczonego Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim 

Wypożyczenie urządzenia realizowane jest w ramach projektu pn. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 

mówionej dla osób niewidomych oraz słabo widzących” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

I. Postanowienia ogólne  

 

Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” 

Czytelnikom Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim. 

II. Warunki wypożyczania Czytaka Plus  

 

§ 1  

 

1. Biblioteka może wypożyczać Czytaka Plus Użytkownikom posiadającym aktualną Kartę Biblioteczną .  

2. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest wypełnienie rewersu przez Użytkownika  lub jego prawnego opiekuna. 

Wzór rewersu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2  

 

1. Czas wypożyczenia Czytaka Plus wynosi 30 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus 

o kolejne 30 dni o ile urządzenie nie zostało zarezerwowane przez innego Uzytkownika.  

2. Po upływie terminu zwrotu urządzenia  Czytak Plus, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

0,10 zł za każdy dzień zwłoki.  

§ 3  

 

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do 

zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.  

2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.  

 

3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości 

odpowiadającej wartości sprzętu. 



ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki  Publicznej w  Ożarowie  

Mazowieckim 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania Czytaka Plus 

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka Plus  

Nazwisko i imię ................................................................................................................................................................................. 

Numer karty bibliotecznej…………... .............................................................................................................................................. 

Numer telefonu .................................................................................................................................................................................. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Wypożyczania Czytaka Plus  i zobowiązuję się do przestrzegania 

jego postanowień.  

Oświadczam, że wypożyczyłem/łam Czytak Plus będący na stanie Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim i 

zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem.  

Ożarów Mazowiecki, dnia .......................                                                                                 .............................................. 

                                                                                                                                                           /Podpis czytelnika/   


