
Regulamin  

wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak”  

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych, 

zwanych w dalszej części „Czytak”, Czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii 

oraz filii, zwanych dalej Biblioteką. 

  

II. Warunki wypożyczania „Czytaka” przez Czytelników  

§1 

1. Czytaka może wypożyczyć jedynie aktywny oraz pełnoletni Czytelnik, nieposiadający zobowiązań 

finansowych względem Biblioteki. 

2. Za aktywnego Czytelnika uważa się osobę, która w przeciągu 12 miesięcy wypożyczyła minimum 1 

książkę/audiobooka w Bibliotece. 

3. W momencie wypożyczania sprzętu Czytelnik wnosi opłatę-kaucję, o wysokości której decyduje 

Dyrektor Biblioteki. Informacja o wysokości kaucji zawarta jest w załączniku  nr 2 do niniejszego 

regulaminu. Kaucja zostanie oddana w dniu zwrotu „Czytaka”, pod warunkiem, że nie jest on 

uszkodzony. 

4. Czytelnik wypożyczający „Czytaka” jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest 

konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką, a Czytelnikiem. 

5. Warunkiem wypożyczenia „Czytaka” jest pisemna umowa potwierdzająca wypożyczenie sprzętu 

przez Czytelnika, zawarta wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§2 

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć wraz z „Czytakiem”  3 audiobooki. 

2. Termin zwrotu „Czytaka” następuje po 30 dniach. 

3. Zwrot „Czytaka” następuje osobiście w Bibliotece w obecności Bibliotekarza. 

4. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony „Czytak”, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma 

prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki. 

5. Osoby nie oddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać „Czytaka” przez kolejne 

6 miesięcy. 

§3 

1. Z chwilą wypożyczenia „Czytaka” Czytelnik staje się całkowicie odpowiedzialny za urządzenie i jest 

zobowiązany do zwrócenia go w wyznaczonym terminie, w takim stanie, w jakim został mu 

wypożyczony. 

2. W przypadku uszkodzenia „Czytaka”, Czytelnik ponosi pełny koszt jego naprawy nieobjęty gwarancją 

producenta.  

3. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia „Czytaka”, Czytelnik płaci odszkodowanie w 

wysokości odpowiadającej wartości sprzętu w dniu jego zakupu. Informacja o wysokości opłaty 

zawarta jest w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Czytelnikowi zabrania się kopiowania treści zawartych na karcie SD załączonej do „Czytaka”. 

 

§4 

1.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.gorakalwaria.pl 

2. W kwestiach dotyczących wypożyczania „Czytaka”, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Dyrektora Biblioteki. 

3. Dyrektor Biblioteki zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  26.09.2022 r.  

http://www.biblioteka.gorakalwaria.pl/
http://www.biblioteka.gorakalwaria.pl/


Załącznik nr 1.  

do Regulaminu wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak” 

 

 

 

Umowa  

wypożyczenia odtwarzacza cyfrowych książek mówionych 

   

 

Czytelnik (imię i nazwisko)……………………………………………………. 

Numer karty bibliotecznej ……………………………………………………..  

Numer tel.:……………………………………………………………………... 

Numer inwentarzowy „Czytaka” ST/0012/22/…………………………………… 

W dniu ……………………….wypożyczył/a  „Czytaka” będącego na stanie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii / Filii w Baniosze1 i zobowiązuje się do użytkowania 

i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczania odtwarzacza 

cyfrowych książek mówionych „Czytak” . 

Wypożyczający/a oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem wypożyczania odtwarzacza 

cyfrowych książek mówionych „Czytak” oraz zasadami użytkowania.  

Wypożyczający/a potwierdza, że ww. urządzenie jest sprawne i wolne od wad oraz deklaruje 

zwrot „Czytaka” do dnia ……………………………… 

 

 

 

..................................... dnia .....................................               ................................................... 

                                                                                                 (podpis czytelnika) 

 

………………………………………….. 

            (podpis bibliotekarza) 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2.  

do Regulaminu wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak”   

 

 

1. W dniu wypożyczenia sprzętu Czytelnik wnosi kaucję w wysokości 50 zł, która zostanie 

mu zwrócona w dniu oddania „Czytaka” pod warunkiem, iż  nie uległ on uszkodzeniu 

w czasie wypożyczenia. 

 

 

2. Opłata za zagubienie/ zniszczenie „Czytaka” wynosi równowartość ceny w dniu jego 

zakupu, nie mniej niż: 695 zł. 

 

 

3. W przypadku uszkodzenia „Czytaka” Wypożyczający ponosi koszt naprawy urządzenia 

- opłata wg kosztorysu serwisu producenta. 


