
REGULAMIN 
 

WypoŜyczalni „Ksiązki Mówionej” 
 

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce 
 
 
§ 1 

 
1. Ze zbiorów wypoŜyczalni mogą korzystać osoby niewidome, niedowidzące oraz 

wszyscy zainteresowani. 
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien: 

a) okazać dowód osobisty lub inny dokument toŜsamości z aktualnym zdjęciem, 
potwierdzający miejsce zamieszkania, a uczeń - waŜną legitymację szkolną, 

b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania 
Regulaminu oraz do odpowiedzialności za wypoŜyczone kasety i płyty CD,  

       na których są nagrane teksty literackie. 
3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
4. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca 

zamieszkania, miejsca pracy, szkoły lub uczelni. 
5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie moŜe on korzystać 
      z wypoŜyczalni. 
 

 
§ 2 

 
1. Jednorazowe moŜna wypoŜyczyć 2 tytuły ”ksiązki mówionej” nieprzekraczającej 

łącznej ilości 30 kaset lub płyt CD. 
2. Okres wypoŜyczenia wynosi 1 miesiąc. 
3. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika moŜe przesunąć termin zwrotu wypoŜyczonych 

tytułów. 
4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypoŜyczonych zbiorów i 

przekazywania przy zwrocie spostrzeŜeń o wszelkich uszkodzeniach kaset lub płyt CD 
a mianowicie: 

a) skasowaniu tekstu, 
b) nagraniu obcego tekstu, 
c) zerwaniu taśmy 
d) inne 

5. Czytelnikowi nie wolno samemu dokonywać napraw uszkodzonych kaset. 
6. Bez zgody Biblioteki nie wolno odstępować wypoŜyczonych płyt i kaset innym 

czytelnikom. 
7. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia bądź zniszczenia „KsiąŜek mówionych” 

odpowiada czytelnik. 
8. Kopiowanie „KsiąŜek mówionych” jest zabronione. 
9. Wysokość odszkodowania za zagubione lub zniszczone zbiory ustala Dyrektor MGBP 

w Warce. 
 
 
 
 



§ 3 
 

1. Za przetrzymywanie wypoŜyczonych materiałów ponad termin określony w § 2 pkt. 2 
Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 3 zł od tytułu, za kaŜdy miesiąc po terminie 
zwrotu. 

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu kaset lub płyt 
CD, pokrywa jego koszty  

3. JeŜeli czytelnik, mimo upomnień pisemnych lub telefonicznych odmawia zwrotu kaset 
lub płyt oraz zapłaty naleŜnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z 
przepisami prawa. 

 
§ 4 

 
Za wszelkie szkody wynikłe z zagubienia wypoŜyczonych materiałów odpowiada 
czytelnik. Zobowiązany jest on odkupić zagubione wydawnictwa lub wnieść opłatę w 
wysokości aktualnej ceny detalicznej. 
 

§ 5 
 

Czytelnicy niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu mogą być czasowo, a w 
szczególnych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa do korzystania z wypoŜyczalni 
"ksiąŜki mówionej”. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor MGBP. 
 
 

 
 

 


