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REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG 
Biblioteki Publicznej MOKSIR w Chełmku oraz Filii

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Prawo do korzystania ze zbiorów i  usług Biblioteki  mają osoby fizyczne i  prawne na zasadach

 i warunkach określonych w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy

 Chełmek, zwanym dalej regulaminem. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Bibliotece” – należy rozumieć :

- Bibliotekę Publiczną MOKSIR ul. Topolowa 8,  Chełmek 

- Bibliotekę Publiczną MOKSIR Filia nr 1 ul. Chrobrego 77,  Chełmek 

- Bibliotekę Publiczną MOKSIR Filia nr 2 ul. Szkolna 3,  Gorzów

 - Bibliotekę Publiczną MOKSIR Filia nr 3 ul. Szkolna 1 ,  Bobrek

3. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelniach

oraz  korzystanie  ze  sprzętu  komputerowego  jest  bezpłatne  z  zastrzeżeniem

 art. 14 Ustawy o bibliotekach. 

4. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem

 oraz  do  wypełnienia  deklaracji  zapisu  do  biblioteki.  Złożenie  podpisu  jest  równoznaczne

z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

5. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, prowadzenie

badań  czytelniczych  i  statystyk,  możliwość  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  prawnych

za nieuregulowane zobowiązania  wobec Biblioteki.  Dane osobowe podlegają  ochronie i  nie  będą

wykorzystywane  ani  udostępnianie  w  celach  innych  niż  wymienione  wyżej.

Użytkownikowi  przysługuje  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  poprawiania

lub usuwania.
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§ 2.

WARUNKI ZAPISU DO BIBLIOTEKI

1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się zobowiązany jest:

- okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,

- wypełnić Deklarację Zapisu do biblioteki, 

- zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu Deklaracji Zapisu

do biblioteki  przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3.  Podpisanie  deklaracji  o  zapoznaniu  się  z  regulaminem  jest  równoznaczne  z  przyjęciem

odpowiedzialności  za  stan  techniczny  wypożyczonych  materiałów bibliotecznych  i  ich  terminowy

zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania o każdej zmianie miejsca stałego

lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

§ 3.

ZASADY WYPOŻYCZANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 pozycji (książki).

3.  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie limitu do 10 oraz wydłużenie terminu

zwrotu wypożyczanych pozycji. Decyzję podejmuje  bibliotekarz.

4.  Bibliotekarz  może  ograniczyć  liczbę  wypożyczanych  pozycji  osobom  nie  posiadającym  stałego

miejsca pobytu na terenie Gminy Chełmek.

5. Wszystkie rodzaje materiałów bibliotecznych wypożyczane są na okres 30 dni.

6. O wypożyczeniu wydawnictw z księgozbioru podręcznego decyduje bibliotekarz.

7. Wszelkie uszkodzenia i  defekty wypożyczanych materiałów bibliotecznych użytkownik powinien

zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu. W przeciwnym wypadku odpowiada on za powstałą szkodę.

Przy  zwracaniu  materiałów użytkownik  ma obowiązek zaczekać,  aż  zostaną one sprawdzone pod

względem jakości i kompletności przez bibliotekarza. Za zniszczenia bądź uszkodzenia stwierdzone

przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio, odpowiada użytkownik dokonujący zwrotu.
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8.  Termin  zwrotu  można  przedłużyć  przed  jego  upływem  osobiście  lub  telefonicznie

jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Termin

zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz na kolejne 30 dni.

9. Biblioteka może wykorzystać  podany numer telefonu oraz / lub adres e-mail w celu przekazywania

informacji związanych z realizacją i terminowym zwrotem zamówionych/ wypożyczonych materiałów

bibliotecznych.

10. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych

użytkowników.  Zarezerwowane  materiały  należy  odebrać  w  ciągu  7  dni  od  zwrócenia  ich  przez

poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.

11. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, ich utratę lub zniszczenie –

użytkownik ponosi odpowiedzialność.

§ 4.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNIACH

1.  Zbiory  znajdujące  się  w  czytelni  można  wypożyczać  na  takich  samych  zasadach  jak  książki  

z wypożyczalni za zgodą  bibliotekarza.

2.  Użytkownik  ponosi  odpowiedzialność  za  stan  i  kompletność  udostępnianych  mu  materiałów

bibliotecznych.

3.  Niedotrzymanie  terminu  zwrotu  zbiorów  z  czytelni  może  stanowić  podstawę  do  utraty

przez użytkownika prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

5.  Kopiowanie  materiałów  bibliotecznych  jest  dozwolone  wyłącznie  w  granicach  dopuszczalnych

Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83

z późn. zm.)

6. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i  dostępu do Internetu określone są w odrębnym

Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.  Opuszczenie  czytelni  użytkownik  winien  zgłosić  bibliotekarzowi  w  celu  sprawdzenia  zbiorów

 i sprzętu.
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§ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczestnicząc  w  zajęciach   EDUKACYJNYCH  I  KULTURALNYCH  organizowanych  przez  bibliotekę

korzystający  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych,  w  szczególności

na wykorzystanie i publikację jego wizerunku.

- Zdjęcia, fotorelacje i filmiki promujące bibliotekę i jej działalność mogą być publikowane na stronie

internetowej  MOKSIR, Biblioteki,   Urzędu Miejskiego w  Chełmku oraz w innych mediach (prasa,

Internet, Facebook,  telewizja).

- Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności

na  publikację  swojego  wizerunku,  zobowiązany  jest  do  wcześniejszego  zgłoszenia  tego  faktu

pracownikom  biblioteki. 

2.  Biblioteka przyjmuje od użytkowników wartościowe dary książkowe i materiały biblioteczne.

3. Na terenie Biblioteki nie wolno zakłócać obowiązującego porządku i należy stosować się do uwag

pracowników.

4.  Użytkownik  nie  stosujący  się  do  przepisów  niniejszego  Regulaminu  może  być  czasowo,  

a  w  wyjątkowych  wypadkach  na  stałe  pozbawiony  prawa  do  korzystania  z  usług  Biblioteki.

Decyzje  w  tych  sprawach  podejmuje  Kierownik  Biblioteki.  Od  tej  decyzji  przysługuje  prawo

odwołania się  do Dyrektora MOKSIR w Chełmku.

5. Skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać kierownikowi Biblioteki oraz dyrektorowi MOKSIR.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

4


