
Реєстрація  

 

1.  Ласкаво просимо до бібліотеки!  

 

2. Бібліотека з нетерпінням чекає на вас. У години роботи Ви маєте вільний доступ до всіх медіа 

в бібліотеці.  

 

3. У нашій бібліотеці ви можете взяти наступні медіа:  

- книжки 

- періодичні видання 

- касети  

- компакт-диски  

- DVD  

 

4. Умови прокату 

- За 25.- франків на рік ви можете брати книги/медіа у тимчасове користування. 

- Прокат безкоштовний.  

- Дітям та молоді віком до 16 років прокат безкоштовний. 

- Прокат книг безкоштовний 

- За DVD-диски ви платите 1.- CHF за прокат. 

4.1 Якщо Ви бажаєте попередньо замовити книгу/медіа, ви платите 1.-шв. франк. Ви отримаєте 

сповіщення, щойно книга/носій, який ви зарезервували, надійде.  

4.2 У випадку, коли діти або молодь хоче взяти щось на прокат, бібліотека вимагає підпису 

батьків/опікунів.  

4.3 Будь ласка, з обережністю ставтеся до взятих книг/засобів інформації. У разі втрати чи 

пошкодження медіа бібліотека вимагатиме відшкодування.  

 

5. Повернення  

5.1 Ви можете зберігати медіа/книги до вказаної дати повернення.  

5.2 Ви можете зберігати медіа/книги протягом чотирьох тижнів.  

5.3 Ви можете зберігати книги протягом чотирьох тижнів, інші носії – 1-2 тижні.  

5.4 Просимо повернути прокатні книги/носії вчасно або продовжіть прокат, в іншому випадку 

бібліотека стягне плату.  



6. Сподіваємося, вам сподобається наша пропозиція! І ми були б щасливі якщо б ви повідомили 

про це в колі своїх знайомих або в клубах.  

 

7. Чекаємо на вас у гості!  

 

Дозвіл батьків на відвідування бібліотеки  

 

1. Якщо Ваша дитина хоче взяти на прокат книги/медіа з нашої бібліотеки, нам потрібен 

на це Ваш дозвіл.  

2. Прокат у бібліотеці для вашої дитини віком до 15 років є безкоштовним.  

 

Якщо ваша дитина повертає книги/медіа із запізненням, буде надіслано нагадування, і 

нам доведеться стягувати плату. Будь ласка, переконайтеся, що ваша дитина обережно 

поводиться з книжками/медіа з бібліотеки. У разі пошкодження бібліотека вимагати 

відшкодування збитків.  

 

3. Будь ласка, заповніть цю картку, підпишіть її та дайте дитині наступного разу, коли вона 

відвідуватиме бібліотеку.  

 

Будемо раді вітати Вас у нашій бібліотеці! 

 

 


