REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
1. Czytniki książek elektronicznych są wypożyczane nieodpłatnie wyłącznie pełnoletnim
czytelnikom Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; przy
czym czytelnik nie może mieć zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2. Czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika na okres
maksymalnie 30 dni.
3. Warunkiem wypożyczenia czytnika przez czytelnika jest akceptacja Regulaminu
wypożyczenia czytników książek elektronicznych.
4. Czytniki mają wgrany przez Bibliotekę pakiet 10 pozycji książek elektronicznych,
z których czytelnicy korzystają w ramach obowiązujących licencji. Użytkownik jest
uprawniony do wgrywania w okresie trwania wypożyczenia czytnika dowolnych
utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego
pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez
Użytkowników pliki muszą być usunięte z czytnika, a czytnik powinien zostać
zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym
Użytkownikowi przez Bibliotekę, a także z kompletem książek elektronicznych
wgranych przez Bibliotekę.
5. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim
pozycji tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności Użytkownik nie może i nie ma uprawnień do:





udostępniania czytnika osobom trzecim,
rozpowszechniania wgranych na czytniku książek elektronicznych w całości
lub we fragmentach,
modyfikowania treści książek,
komercyjnego wykorzystywania książek elektronicznych w szczególności
rozpowszechniania ich treści, wprowadzania ich do sieci internetowej.

6. W przypadku wykrycia sytuacji korzystania niezgodnie z prawem lub niniejszym
Regulaminem, Biblioteka oraz osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie
roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.
7. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania go
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
8. Każdy czytnik wyposażony jest w: ładowarkę, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi.
W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego
faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest

równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik
z kompletnym wyposażeniem.
9. Wypożyczenie z Biblioteki czytnika książek elektronicznych wraz z wyposażeniem
oraz ich zwrot, a także fakt zapoznania się z Regulaminem ich wypożyczania są
potwierdzane własnoręcznym podpisem przez Wypożyczającego oraz pracownika
Biblioteki w formularzu oświadczenia (zamieszczone poniżej), który stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych
przyczyn Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie
w wysokości:.




430 zł za czytnik,
25 zł za pokrowiec ochronny,
25 zł za kabel kompatybilny z czytnikiem.

11. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązuje się pokryć
koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności jej dokonania - do zapłaty
odszkodowania w wysokości określonej w punkcie 10.
12. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,20 zł - za każdy dzień przekroczenia terminu
zwrotu wypożyczonego czytnika, za które wystawia pokwitowanie.
13. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika książek
elektronicznych) Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych kosztów
wysyłki.
14. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 10, 11, 12, powinny zostać
regulowane w dniu zwrotu, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia najpóźniej
po upływie terminu wypożyczenia. W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka
dochodzi zapłaty na drodze sądowej .
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz odpowiednie przepisy prawa.
16. Niniejszy Regulamin został ogłoszony w dniu 01.07. 2015 r. i jest dostępny w formie
pisemnej w placówkach Biblioteki oraz w wersji elektronicznej na stronie
www.wbp.poznan.pl.

Oświadczenie
Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko

……………………………………………………………..

Nr karty bibliotecznej

………………………………………………...

Dotyczy: wypożyczenia czytnika nr inwentaryzacyjny ………………………..wraz z przewodem
kompatybilnym i pokrowcem ochronnym
Data wypożyczenia…………………………………..

Data zwrotu……………………………………….

Oświadczam, że w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika czy akcesoriów. poniosę
pełną odpowiedzialność finansową określoną w regulaminie.
…………………………………………

………………………………………………..

podpis bibliotekarza

data i czytelny podpis czytelnika

