
Zapis 

 

1. Serdecznie witamy w bibliotece! 

  

2. Biblioteka cieszy się z Państwa wizyty. W czasie godzin urzędowania biblioteki mają 

Państwo wolny dostęp do wszystkich mediów. 

 

3. W naszej bibliotece mogą Państwo wypożyczać następujące media: 

 

 książki 

 czasopisma 

 książki z dużym drukiem 

 mapy 

 CD-ROMy 

 kasety 

 płyty CD 

 kasety wideo 

 płyty DVD 

 

4. Warunki wypożyczania 

 

 Po uiszczeniu opłaty rocznej w wysokości ... euro mogą Państwo wypożyczać 

książki/media 

 

 Wypożyczanie jest bezpłatne 

 

 Dla dzieci i młodzieży poniżej lat ... wypożyczanie jest bezpłatne 

 

 Wypożyczanie książek jest bezpłatne 

 

 Za non-books (media elektroniczne) płaci się dodatkowo ... euro rocznie 

 

 Za non-books płaci się ... euro od wypożyczenia 

 

4.1 Za zamówienie książki/media płaci się .... Powiadomimy Państwa, kiedy zarezerwowana 

książka/zarezerwowane medium nadejdzie. 

 

4.2 W celu zapisania się do biblioteki należy przedłożyć ważny dokument tożsamości ze 

zdjęciem i adresem zamieszkania. 

 

4.3 W przypadku dzieci i młodzieży niezbędny jest podpis rodziców lub opiekunów. 

 

4.4 Prosimy obchodzić się starannie z wypożyczonymi książkami/mediami. W razie ich utraty 

lub zniszczenia biblioteka żąda odszkodowania. 

 

5. Zwrot 

 

5.1 Media/książki mogą Państwo zatrzymać aż do wyznaczonego terminu zwrotu. 

 

5.2 Media/książki mogą Państwo wypożyczać na cztery tygodnie. 



 

5.3 Książki mogą Państwo wypożyczać na cztery tygodnie, pozostałe media na ... tygodnie. 

 

5.4 Proszę punktualnie zwrócić wypożyczone książki/media lub zgłosić się po prolongatę, w 

przeciwnym razie biblioteka będzie zmuszona pobrać opłatę.  

 

6. Mamy nadzieję, że nasza oferta podoba się Państwu! Cieszylibyśmy się, gdyby Państwo 

nas rekomendowali w kręgu znajomych i w stowarzyszeniach. 

 

7. Cieszymy się na wizytę Państwa! 

 

 

Zgoda rodziców na korzystanie z biblioteki 

 

1. Dziecko Państwa chciałoby wypożyczać książki/media w naszej bibliotece. Niezbędna 

jest do tego Państwa zgoda. 

 

2. Wypożyczanie w bibliotece jest dla dzieci poniżej lat ...z reguły bezpłatne. 

Jeśli Państwa dziecko zwróci książki/media za późno, będziemy zmuszeni posłać 

upomnienie i pobrać opłatę.Proszę zwracać na to uwagę, by Państwa dziecko obchodziło 

się starannie z wypożyczonymi książkami/mediami. W razie ich uszkodzenia biblioteka 

zmuszona będzie zażądać odszkodowania. 

 

3. Proszę wypełnić i podpisać tę kartę, aby dziecko Państwa zabrało ją ze sobą następnym 

razem do biblioteki. 

 

Cieszylibyśmy się, mogąc Państwa powitać w naszej bibliotece! 

 


