Inscrição
1. Bem-vindos à biblioteca!
2. A biblioteca alegra-se com a sua visita. Durante as horas de abertura, o acesso é
livre a todos os "média".
3. Na nossa biblioteca pode requisitar os seguintes "média":










livros
revistas
livros escritos em letras grandes
mapas geográficos
CD-ROM
cassetes
CDs
vídeos
DVD

4. Condições de requisição


Pagando uma quota anual de CHF ...., pode requisitar livros/outros "média" à
disposição.



A requisição é gratuita.



Para crianças e jovens até aos ...... anos, a requisição é gratuita.



A requisição de livros é gratuita.



Uma quota anual suplementar de CHF ..., permite-lhe requisitar outros
"média", sem serem livros.



. Para outros "média", sem serem livros, paga CHF ..., por cada requisição.

4.1 Se quiser mandar reservar um livro/"média", paga CHF .... Será informado, logo
que o livro por si solicitado estiver disponível.
4.2 Para efectuar a inscrição, a biblioteca exige a apresentação de uma peça de
identidade válida, com o nome, endereço e fotografia.
4.3 Para os leitores de menor idade, a biblioteca precisa da autorização (assinatura)
dos pais ou de um representante legal.
4.4 Agradecemos que trate os livros/"média" com cuidado. Caso haja perdas ou
estagos, a biblioteca exige o pagamento de uma indemnização.
5. Devolução
5.1 Pode guardar os "média"/livros até à data fixada na ficha de entrega.

5.2 Pode guardar os "média"/livros durante quatro semanas.
5.3 Pode guardar os livros, durante quatro semanas, e os outros "média" durante ....
semanas.
5.4 Seja pontual na devolução, ou peça uma prolongação do prazo de entrega.
Caso contrário, a biblioteca exigirá uma taxa.
6. Esperamos que a nossa oferta vos agrade, e ficaríamos muito contentes se
fizessem a divulgação junto dos vossos amigos e associações.
7. Receber a sua visita, será para nós um grande prazer.

Autorização dos pais
1. O seu filho/filha deseja requisitar livros/"média", na nossa biblioteca. Para isso
precisamos da sua autorização.
2. Em princípio, a requisição de livros/"média", na nossa biblioteca, é gratuita até
aos ... anos. No caso de o seu filho/filha devolver os livros com atraso, enviar-lheemos um aviso e seremos obrigados a facturar uma taxa. Por favor, verifique se a
sua criança trata dos livros/"média" requisitados com cuidado. Se houver perdas ou
estragos, a biblioteca exigirá o pagamento de uma indemnização.
3. Por favor, preencha esta ficha, assine e entregue-a novamente à sua criança,
quando ela voltar à biblioteca.
Ficaríamos muito felizes se também vos pudéssemos saudar na nossa biblioteca.

