REGULAMIN
Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Bałuczu
Filia Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
§1
1. Z wypożyczalni może korzystać całe społeczeństwo.
2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dokument posiadający PESEL, uczniowie i studenci legitymację szkolną;

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
§2
1. Wypożyczać można jednocześnie 3 woluminy.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. W uzasadnionych wypadkach po uzgodnieniu z bibliotekarzem istnieje możliwość przedłużenia terminu
zwrotu książki.
4. Istnieje możliwość rezerwacji książki.
5. Biblioteka nie może żądać zwrotu książki przed upływem wyznaczonego terminu.
6. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.
§3
1. W przypadku przetrzymania książek poza wyznaczony termin określony w punkcie 2, Biblioteka pobiera
opłatę w wysokości 0,50 r. za każdy rozpoczynający się tydzień oraz opłatę za wysłane upomnienie w
wysokości 3 zł.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia egzemplarza o tym
samym tytule lub przekazania innej przydatnej dla biblioteki książki, ewentualnie wpłacenie ustalonej
przez
bibliotekarza należności za jej zagubienie.
3. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, zauważone uszkodzenia należy zgłosić
bibliotekarzowi.
§4
1. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia
należytych opłat, biblioteka
dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
2. Biblioteka ma prawo do pozbawienia możliwości korzystania z księgozbioru, jeżeli Czytelnik nie stosuje się
do przestrzegania regulaminu.
§5
1. Prosimy naszych czytelników o nie niszczenie wypożyczonych książek i dokumentów.
2. Przestrzeganie terminów wypożyczania książek i wszelkich innych materiałów.
§6
1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Książki Skarg i Wniosków, która znajduje się u
bibliotekarza
dyżurnego.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się w pierwszej kolejności do dyrektora Biblioteki Publicznej w
Łasku, następnie do Burmistrza Łasku.
Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

