Městská knihovna Beroun

Pravidla půjčování čteček
1. Čtečky elektronických knih (dále jen „čtečky“) se půjčují v hlavní budově Městské
knihovny Beroun. Čtečky je nutno vracet na stejném oddělení, kde byly vypůjčeny.
2. Čtečku si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří mají vyrovnané
všechny závazky vůči knihovně.
3. Zájemce o výpůjčku čtečky podepíše Pravidla půjčování čteček, čímž se zavazuje k jejich
dodržování a zároveň šetrnému zacházení s vypůjčeným předmětem, a podepíše
potvrzení o výpůjčce.
4. Maximální počet zapůjčených čteček na jednu průkazku je 1 kus.
5. Výpůjční doba je stanovena na 30 dní s možností prodloužení, není-li čtečka
rezervována jiným čtenářem.
6. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné
dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla
odpovídá uživatel.
7. Čtenáři je zakázáno měnit nastavení čtečky.
8. Čtenář je povinen čtečku včetně uvedeného příslušenství vrátit ve stanoveném
termínu. V případě prodlení platí sankční poplatek dle platného ceníku knihovny.
9. Čtenář je povinen vrátit čtečku nabitou, aby bylo možné zkontrolovat její technický stav.
Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
10. Při vracení čtečky provede knihovnice za přítomnosti čtenáře kontrolu funkčnosti
čtečky. Teprve potom bude čtečka odečtena z výpůjčního konta čtenáře.
11. Čtenář není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.
12. Čtenář je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením.
13. V případě ztráty čtečky nebo některého z jejích komponentů je čtenář povinen koupit
náhradou stejnou čtečku či komponent, nebo uhradit její/jeho cenu v plné výši včetně
manipulačního poplatku dle knihovnou stanoveného ceníku.
14. V případě poškození čtečky, které brání jejímu dalšímu půjčování, je čtenář povinen
koupit náhradou stejnou čtečku, nebo uhradit její cenu v plné výši včetně
manipulačního poplatku dle knihovnou stanoveného ceníku.
15. V případě poškození čtečky, které nebrání dalšímu užívání, uhradí čtenář sankci za
poškození dle platného ceníku knihovny.

Vyjádření čtenáře a potvrzení převzetí
Souhlasím s uvedenými pravidly, která se zavazuji dodržovat. Potvrzuji, že jsem převzal/a níže
uvedenou čtečku v dobrém stavu a s veškerým vybavením a budu s ní nakládat dle správných
postupů (viz https://www.pocketbook-int.com/cz/support). Zavazuji se, že ji vrátím ve
stanoveném termínu v neporušeném stavu.

PocketBook Touch HD 2 [elektronická čtečka].
PocketBook International SA, [2016]. -- 175 × 113,5 × 9 mm. -- Displej 6" E Ink® Carta™
(1072 × 1448) + (SMARTlight). -- Obsahuje: čtečka : 3999,- Kč ; ochranné pouzdro :
399,- Kč ; microUSB kabel : 69,- Kč ; uživatelský manuál. -- Čtenářům od 15 let. -Podporované formáty: E-knih : PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP,
DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM ; Obrázky : JPEG, BMP, PNG,
TIFF ; Audio : MP3
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Registrační číslo ……………………………………………….
Jméno čtenáře …………………………………………………
Podpis ……………………………………………………………..
Datum ……………………………………………………………..

