
Załącznik nr 2 

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług 

MiPBP w Raciborzu 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTAKA PLUS 

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. RYSZARDA 

KINCLA W RACIBORZU 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek 

mówionych „Czytak Plus” Czytelnikom MiPBP w Raciborzu.  

2. Urządzenie można wypożyczyć w Mediatece, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 

Racibórz. 

§ 2 

1. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia 

przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna – Załącznik A. 

2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, 

który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem. 

§ 3 

1. Termin zwrotu Czytaka Plus nie może być dłuższy niż 35 dni. Po tym okresie możliwe 

jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus. 

2. Termin zwrotu wypożyczonego Czytaka Plus może zostać przesunięty tylko wówczas, 

gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. 

3. Za przetrzymywanie Czytaka Plus ponad termin określony w § 2 pkt 1 Biblioteka 

pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat. 

4. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu Czytaka Plus 

pokrywa również ich koszty zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat.  

5. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka 

Plus. 

§ 4 

1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie 

odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia  go w oznaczonym terminie w takim 

stanie, w jakim został mu wypożyczony.  

2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy 

nieobjęte gwarancją producenta. 



3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci 

odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu. 

  



Załącznik A 

do Regulaminu wypożyczania 

 Czytaka Plus 

  

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka Plus 

   

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

nr tel. ................................ wypożyczył Czytaka Plus będącego na stanie Miejskiej i 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu i zobowiązuje się do 

użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

  

  

................................................     ..............................            

 (data i miejsce)                                                     (podpis czytelnika) 

 


