KNIŽNIČNÝ
PORIADOK

___________________________________________________________________
1. Bohatstvo KNIŽNICE SV. ANTONA PADUÁNSKEHO slúži k prehlbovaniu poznávania, k duchovnému
a spoločenskému rastu a budovaniu kresťanských hodnôt čitateľov.
2. Knihy požičiava knižnica každému občanovi mesta Nemšová, ktorý sa prihlási za čitateľa a zaviaže sa, že bude
dodržiavať knižničný poriadok. Mládež do 15 rokov si môže knihy požičiavať iba so súhlasom rodičov alebo
zákonných zástupcov.
3. Čitateľ zaplatí členský poplatok na jeden rok odo dňa zápisu, ktorého výška je u dospelých
2 €, u dôchodcov, študentov a školopovinnej mládeže do 15 rokov je 1,50 €, pre poberateľov dávok v hmotnej
núdzi je zdarma. Členstvo sa obnovuje zaplatením zápisného v danom kalendárnom roku. Manipulačný poplatok
za vystavenie nového preukazu v prípade jeho straty je 2€.
4. Čitateľ si môže vypožičať najviac 2 zväzky. Výpožičná doba je 30 kalendárnych dní. Ak čitateľ v tejto lehote
knihy nevráti, dostane po uplynutí 7 kalendárnych dní I. upomienku, po ďalších 7 kalendárnych dňoch II.
upomienku. Ak ani potom knihy nevráti, budú tieto vymáhané súdnou cestou. Poplatky spojené
s vymáhaním knihy hradí čitateľ.
5. Čitateľ je povinný vrátiť knihy v neporušenom stave. Pri poškodení alebo strate kníh, ktoré sú dostupné na
knižnom trhu, nahradí ich knihami toho istého titulu, alebo uhradí ich nákupnú cenu. Pri strate kníh, ktoré
nie je možné zakúpiť, zaplatí čitateľ náklady na zhotovenie fotokópie knihy. Za poškodenie čiarového kódu
v knihe je čitateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 1 €. Za knihy je zodpovedný ten čitateľ, na ktorého preukaz
boli požičané. Stratu čitateľského preukazu treba ihneď nahlásiť knižnici.
6. Každú zmenu kontaktných údajov je čitateľ povinný ihneď nahlásiť knižnici. Môže tak urobiť telefonicky,
emailom alebo prostredníctvom čitateľského účtu v online katalógu.
7. Ak čitateľ napriek napomenutiu hrubo poruší knižničný poriadok, stráca dočasne alebo i natrvalo právo
navštevovať knižnicu.

PRIHLÁŠKA
Meno
a priezvisko:

Adresa, trvalý/prechodný pobyt:

Dátum
narodenia:

Číslo obč. preukazu:

Vzdelanie:
Číslo
čitateľského preukazu:

Titul:

E – mail:
Tel. číslo/Mobil:

Prehlasujem, že som ustanovenia knižničného poriadku vzal(a) na vedomie a zaväzujem
sa, že ich budem dodržiavať.
Zároveň udeľujem súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov so spracovaním vyššie uvedených údajov Knižnicou sv. Antona Paduánskeho, na
účel zabezpečenia výpožičného procesu po dobu využívania služieb knižnice.

..........................
....................................
Dátum prihlášky
zákonného zástupcu

Bez riadne vyplnenej prihlášky nie je možné zaradiť občana do zoznamu čitateľov!!!

.......................
Podpis čitateľa /

