Regulamin wypożyczania gier planszowych
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wypożyczeń gier planszowych ze zbiorów
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Dziale Udostępniania Zbiorów
(Czytelnia Ogólna ul. Juliusza Słowackiego 17a), przez osoby zapisane do
Biblioteki, zwane dalej Wypożyczającymi.
2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa § 2 Regulamin korzystania z usług
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
§ 2. Wypożyczanie gier
1. Wypożyczanie gier planszowych jest usługą nieodpłatną.
2. Wypożyczeń gier planszowych mogą dokonywać jedynie Wypożyczający zapisani do
Książnicy Beskidzkiej po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu
kaucji, która podlega zwrotowi po oddaniu kompletnej gry.
3. Gry planszowe mogą być wypożyczane dzieciom od 13 roku życia.
4. Na każdą grę wystawiany jest rewers, na którym Wypożyczający własnoręcznym
podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał grę kompletną,
pozbawioną wad, zgodną ze specyfikacją (Załącznik nr 1).
5. Gry można wypożyczać na okres jednego tygodnia z możliwością jednej prolongaty
na kolejne 7 dni, z wyłączeniem zarezerwowanych egzemplarzy.
6. Wypożyczający może jednorazowo wypożyczyć jedną grę planszową.
7. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych gier planszowych powoduje:
- naliczenie kary regulaminowej za nieterminowy zwrot (1 zł za dzień)
- naliczenie kosztów wysłanych monitów (wg aktualnej taryfy)
8. Pracownik Biblioteki odbierający od Wypożyczającego zwracaną grę jest
zobowiązany przy Wypożyczającym sprawdzić stan techniczny i kompletność gry,
zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
zagubieniem lub zdekompletowaniem wypożyczonej gry.

10. W przypadku zgubienia, zdekompletowania lub uszkodzenia gry, Wypożyczający
zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a. odkupienia identycznej pozycji lub
b. uiszczenia opłaty, której wysokość równa jest aktualnej wartości rynkowej gry
§ 2. Kaucja
1. Wysokość kaucji wynosi 50% aktualnej ceny rynkowej gry.
2. Na

sumy
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Biblioteka

wydaje

Wypożyczającemu

pokwitowanie, które jest podstawą do zwrotu środków po oddaniu kompletnej gry.
3. Kaucja jest zwracana po terminowym oddaniu gry.
4. Zwrot kaucji może być pomniejszony o opłaty dodatkowe, określone w niniejszym
Regulaminie, takie jak przekroczenie terminu zwrotu.
5. Biblioteka zatrzymuje kaucję w przypadku, gdy po otrzymaniu 3 monitów wysłanych
przez Bibliotekę, Wypożyczający nie dokona zwrotu gry planszowej.
6. Czytelnik niepełnoletni musi jednorazowo przedstawić pisemną zgodę podpisaną
przez rodzica/opiekuna prawnego na pobieranie kaucji za wypożyczanie gier
planszowych (Załącznik nr 2).
7. Pisemna zgoda oznacza jednocześnie potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
znajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Niestosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu skutkuje blokadą wypożyczeń
kolejnych gier planszowych oraz zatrzymaniem kaucji.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
postanowienia Regulaminu korzystania z usług Książnicy Beskidzkiej w BielskuBiałej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, prawo decyzji przysługuje
Dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 4.01.2021 r.

(Załącznik nr 1)

……………………………………..
Miejscowość, data

Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………………………….....................................
zamieszkały(a) w:…………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że wypożyczona przeze mnie w dniu………………………………………………………………..
gra planszowa pn: ………………………………………………………………………………………………….
jest kompletna, pozbawiona wad, zgodna ze specyfikacją i w dobrym stanie.

……………………………..
Podpis

(Załącznik nr 2)

………………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

……………………………………..
miejscowość, data

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na pobieranie kaucji
za wypożyczanie gier planszowych
Wyrażam zgodę na pobieranie kaucji za wypożyczanie gier planszowych w Książnicy Beskidzkiej w BielskuBiałej od …………………………………………………………………………………………………………….
ur. ………………………………… zam. ………………………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wypożyczania gier planszowych w Książnicy
Beskidzkiej w Bielsku-Białej.
Regulamin dostępny na www.ksiaznica.bielsko.pl

………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

