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Аίτηση εγγραφής 

 

1. Καλώς ήρθατε στη βιβλιοθήκη! 

 

2. Η Βιβλιοθήκη σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας. 

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης, έχετε 

ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. 

 

3. Στη βιβλιοθήκη μας μπορείτε να δανεισθείτε τα ακόλουθα: 

 

 Βιβλία 

 Περιοδικά 

 Βιβλία τυπωμένα με μεγάλα στοιχεία-γράμματα 

 Χάρτες 

 CD / CD-ROMS 

 Κασέτες 

 Βίντεο 

 DVD 

 

4. Όροι δανεισμού 

 

 Έναντι ενός ποσού των CHF… τον χρόνο, μπορείτε να δανεισθείτε 

βιβλία και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

 Ο δανεισμός είναι δωρεάν. 

 Για παιδιά και νέους κάτω των … ετών, ο δανεισμός είναι δωρεάν. 

 Ο δανεισμός των βιβλίων είναι δωρεάν.  

 Για Nonbooks (υλικό εκτός βιβλίων) καταβάλετε CHF… επιπλέον 

τον χρόνο. 

 Για Nonbooks (υλικό εκτός βιβλίων) πληρώνετε CHF… για κάθε 

δανεισμό. 

 

 

4.1  Η κράτηση βιβλίων/ ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης είναι δυνατή  

με την καταβολή του ποσού των CHF… για κάθε τεκμήριο. Θα 

ειδοποιηθείτε γραπτώς μόλις το υπό κράτηση τεκμήριο είναι 

διαθέσιμο. 

 

4.2. Για την εγγραφή σας απαιτείται έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα με 

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και φωτογραφία.  

 

4.3. Για παιδιά και νέους κάτω των 16 ετών απαιτείται η υπογραφή γονέων 

ή κηδεμόνων. 
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4.4. Παρακαλείσθε να φροντίζετε με επιμέλεια τα βιβλία/ μέσα 

ενημέρωσης που δανείζεστε. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής 

του υλικού, η βιβλιοθήκη θα ζητήσει  αποζημίωση. 

 

5. Επιστροφή 

 

5.1      Μπορείτε να κρατήσετε τα βιβλία/ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

μέχρι την ημερομηνία επιστροφής τους. 

 

5.2. Μπορείτε να κρατήσετε τα βιβλία/ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για  

4 εβδομάδες. 

 

5.3. Μπορείτε να κρατήσετε τα βιβλία για 4 εβδομάδες, τα  υπόλοιπα 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης …. εβδομάδες. 

 

5.4. Παρακαλούμε να επιστρέφετε τα βιβλία σύμφωνα με την ημερομηνία 

λήξης του δανεισμού ή μπορείτε, αν θέλετε, να ανανεώσετε το 

δανεισμό. Η βιβλιοθήκη θα σας επιβάλλει πρόστιμο σε περίπτωση  

καθυστέρησης επιστροφής δανειζόμενου υλικού. 

 

6.  Ελπίζουμε ότι οι επιλογές μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Θα  

χαρούμε εάν ενημερώσετε το φιλικό σας περιβάλλον για τη βιβλιοθήκη μας. 

 

7. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. 

 

 

Άδεια των γονέων για την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη 

 

1.  Το παιδί σας θέλει να δανεισθεί βιβλία / ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης   

           από τη βιβλιοθήκη μας.  

      Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε την συγκατάθεση των γονέων. 

 

2. Ο δανεισμός στη βιβλιοθήκη μας για το παιδί σας κάτω των… ετών είναι 

κατεξοχήν δωρεάν. Εντούτοις, εάν επιστρέψει το παιδί σας τα βιβλία πολύ 

αργότερα απ' ότι έπρεπε, στέλνουμε μια ειδοποίηση και θα πρέπει να σας 

χρεώσουμε ένα αντίτιμο. Παρακαλούμε να προσέχετε τα βιβλία που 

δανείσθηκε το παιδί σας και να τα μεταχειρίζεται σωστά. Σε περίπτωση 

απώλειας ή καταστροφής, η βιβλιοθήκη θα σας επιβάλλει πρόστιμο. 

 

3. Παρακαλούμε υπογράψτε αυτή την κάρτα και δώστε την στο παιδί σας 

κατά την επόμενη επίσκεψή του στη βιβλιοθήκη. 

 

Θα χαιρόμασταν να  καλωσορίσουμε και εσάς στη βιβλιοθήκη.  

 


