Załącznik do Zarządzenia Nr 25/16
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach – Dziedzicach
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZASOBÓW
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
§1
ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻEK
Za książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala się opłatę w wysokości:
1. książki wydane do roku 1999:
- beletrystyka – od 10,00 zł do 30,00 zł
- książki popularno-naukowe – od 10,00 zł do 50,00 zł
2. książki wydane po 2000 roku :
- wartość rynkowa książki nie mniej niż 15,00 zł
§2
ZWROT KSIĄŻEK
1.Za niezwrócenie książki wypożyczonej na REWERS powyżej 4 tygodni, biblioteka pobiera opłatę
w kwocie 1 zł za każdy tydzień po terminie zwrotu.
2.Za niezwrócenie w terminie książki powyżej 8 tygodni biblioteka pobiera opłatę w wysokości 1 zł za
każdy tydzień po terminie zwrotu.
3. Za niezwrócone książki z Czytelni i Wypożyczalni Popularnonaukowej w terminie powyżej 4
tygodnie biblioteka pobiera opłatę w wysokości 2 zł za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu
4.Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa koszty upomnienia, w wysokości 5,00
zł + opłatę za niezwrócenie książki w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
§3
ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE
MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH
Za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów audiowizualnych, ustala się opłatę
w wysokości aktualnego kosztu zakupu lub odtworzenia kasety czy płyty + koszty manipulacyjne
(koszty związane z uzupełnieniem zniszczonych nagrań).
§4
ZWROT MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH
1.Za niezwrócenie w terminie materiałów audiowizualnych, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł za
każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu.
2.Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie, pokrywa jego koszty, które wynoszą 5,00 zł +
opłatę za niezwrócenie materiałów audiowizualnych w terminie, o której mowa w ust. 1.
§5
WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE
Za wypożyczenie książki z innej biblioteki, czytelnik ponosi koszty przesyłki pocztowej/kurierskiej.
§6
DUPLIKAT KARTY BIBLIOTECZNEJ
Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej czytelnik ponosi opłatę w wysokości 2 zł.

§7
KAUCJA ZA WYPOŻYCZENIE CZYTNIKA E – BOOKÓW
Za wypożyczenie czytnika e – booków przez osoby zameldowanej poza Czechowicami Dziedzicami, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł
§8
ZWROT CZYTNIKÓW E - BOOKÓW
Za przetrzymanie czytnika e-booków ponad określony termin, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości
10 zł za dzień zwłoki.
§9
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017r.

