Městská knihovna Beroun

Pravidla půjčování společenských her
1. Společenské hry se půjčují ve studovně a čítárně Městské knihovny Beroun. Hry nelze
vracet v jiných odděleních.
2. Registrovaní čtenáři si je mohou zapůjčit domů, neregistrovaní zájemci pouze
prezenčně v prostorách studovny.
3. V případě prezenční výpůjčky v prostorách studovny je uživatel povinen dbát pokynů
knihovnice.
4. Absenčně (domů) si mohou hru půjčit pouze ti registrovaní čtenáři, kteří mají
vyrovnané všechny závazky vůči knihovně.
5. Zájemce o výpůjčku společenské hry podepíše Pravidla půjčování, čímž se zavazuje
k jejich dodržování a zároveň šetrnému zacházení s vypůjčeným předmětem. U dětí
do 15 let podepisují Pravidla půjčování jejich zákonní zástupci.
6. Společenské hry se půjčují bezplatně na základě vratné kauce ve výši 300,- Kč.
7. Při půjčení hry čtenář podepíše potvrzení o výpůjčce, složí vratnou kauci a dostane
seznam všech částí hry.
8. Maximální počet zapůjčených společenských her na jednu výpůjčku je 1 kus.
9. Výpůjční doba je stanovena na 14 dní s možností prodloužení.
10. Čtenář je povinen vrátit společenskou hru ve stanoveném termínu. V případě
prodlení platí sankční poplatek dle platného ceníku studovny a čítárny.
11. Při vracení hry provede knihovnice za přítomnosti čtenáře kontrolu obsahu hry.
Teprve potom bude hra odečtena z výpůjčního konta čtenáře a vrácena kauce. Při
vracení hry proto musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech částí
hry.
12. V případě poškození či ztráty hry či její části je čtenář povinen koupit náhradou
stejnou hru nebo uhradit její cenu v plné výši. Toto pravidlo platí i v případě ztráty
jednoho komponentu, neboť taková ztráta činí hru plnohodnotně nehratelnou.
13. V případě poškození či ztráty propadá kauce, která bude odečtena z ceny hry. Zbytek
ceny hry doplatí čtenář.

Vyjádření čtenáře
Souhlasím s uvedenými pravidly, která se zavazuji dodržovat.

Registrační číslo ……………………………………………….
Jméno čtenáře …………………………………………………
Podpis ……………………………………………………………..
Datum ……………………………………………………………..

Vyjádření zákonného zástupce u čtenářů do 15 let
Souhlasím s tím, aby si můj syn / moje dcera půjčoval/a společenské hry ve studovně a
čítárně za výše uvedených pravidel vč. složení kauce viz. bod 6. Potvrzuji, že jako zákonný
zástupce čtenáře/ky přebírám za výpůjčky společenských her zodpovědnost a jsem si
vědom/a následků spojených s jejich ztrátou, poškozením či zničením.

Registrační číslo ……………………………………………….
Jméno čtenáře ……………………………………………….
Jméno jednoho z rodičů či zákonného zástupce ……………………………………………….
Podpis jednoho z rodičů či zákonného zástupce ……………………………………………….

