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REGULAMIN  

WYPOŻYCZALNI  ZBIORÓW   MULTIMEDIALNYCH   

  Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza 

                

 

 

I.  ZASADY ZAPISU CZYTELNIKÓW  

1. Prawo korzystania z wypożyczalni mają wszyscy zainteresowani. 

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne. 

3. Czytelnicy, którzy chcą wypożyczać zbiory multimedialne do domu, zapoznają się z Regulaminem 

wypożyczalni zbiorów multimedialnych BiOAK, wypełniają kartę zapisu i własnoręcznie podpisują 

zobowiązanie. Obowiązuje okazanie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich zapis czytelnika musi nastąpić w obecności rodzica lub opiekuna 

prawnego. Opiekunowie osobiście podpisują zobowiązanie i tym samym wyrażają zgodę na 

wypożyczanie zbiorów multimedialnych oraz składanie podpisu na rewersie przez swoje dzieci.  

5. Bibliotekarz może odmówić zapisu Czytelnika, który zalega ze zwrotem materiałów wypożyczonych      

w Bibliotece Publicznej w Gołczy lub Filii w Wysocicach. 

6. Czytelnik  zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie adresu zamieszkania oraz numerów 

telefonów kontaktowych. 

7. Dane osobowe Czytelnika (rodzica lub opiekuna) są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych. Będą wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu 

wypożyczonych materiałów bibliotecznych i wykonywania przez Bibliotekę obowiązków statystycznych. 

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne z tytułu korzystania  

z wypożyczalni zbiorów multimedialnych przez dzieci niepełnoletnie. 

 

II.  ZASADY WYPOŻYCZEŃ NA ZEWNĄTRZ 

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 1 film /1 tytuł/. 

2. Zbiory multimedialne można wypożyczyć na okres 1 tygodnia.  

3. Okresu wypożyczeń na zbiory multimedialne nie przedłuża się. 

4. Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych zbiorów multimedialnych jest zabronione. 

5. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować zbiory multimedialne wypożyczone przez innych 

czytelników. 

6. Czytelnik, który nie zwrócił wypożyczonych multimediów w terminie może otrzymać wezwanie 

telefoniczne lub pocztowe do natychmiastowego ich zwrotu.  

 



 

 

 

7. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów multimedialnych ponad ustalony termin Biblioteka 

pobiera kary w wysokości 5,00 zł za każdy rozpoczęty tydzień po regulaminowej dacie zwrotu 

wypożyczonego filmu. 

III.  ZASADY KORZYSTANIA NA MIEJSCU 

1. Prawo bezpłatnego  korzystania z bibliotecznych zbiorów multimedialnych na miejscu mają wszyscy 

zainteresowani. 

2. Osoby zainteresowane korzystaniem ze zbiorów na miejscu zobowiązane są każdorazowo do 

zarejestrowania się w zeszycie obecności. 

3. Wierzchnie okrycie, teczki oraz torby należy pozostawić w wyznaczonym na ten cel miejscu. 

4. Ze zbiorów elektronicznych czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza. Dźwięk odtwarzany 

podczas pracy z tymi zbiorami może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.  

 

IV.  POSZANOWANIE ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH 

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed 

wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. 

2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia zbiorów oraz spowodowane ich 

niewłaściwym użytkowaniem odpowiada Czytelnik (w przypadku niepełnoletnich  – rodzic). Jest on 

zobowiązany do ich odkupienia lub zapłacenia aktualnej równowartości.  

3. Na kwoty wpłacone z tytułu odszkodowania za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów oraz na 

sumy wpłacone za przetrzymywanie ponad ustalony termin Biblioteka wydaje pokwitowanie. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące zbiorów oraz sposobów ich 

użytkowania.  

2. Jeśli Czytelnik (pomimo upomnień) nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym 

Regulaminem, może być pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów bibliotecznych we wszystkich 

oddziałach BiOAK. Biblioteka jednocześnie dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. O zmianach w regulaminie Czytelnicy są powiadamiani informacją wywieszoną w widocznym miejscu 

oraz na stronie www.bioak.golcza.pl.  

4. Skargi i wnioski dotyczące pracy biblioteki czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Biblioteki 

         i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza. 

5. Z Biblioteki mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do obowiązującego regulaminu. 
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