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1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin udostępnia czytniki książek 
elektronicznych Amazon Kindle 10 8GB w ramach projektu Amazon STEM 
Kindloteka. 

2. Czytniki książek elektronicznych mogą wypożyczad wyłącznie pełnoletnie osoby, 
które posiadają ważną kartę biblioteczną i nie mają żadnych zobowiązao wobec 
Biblioteki. 

3. Czytelnik może posiadad na swoim koncie tylko jeden czytnik. Wypożyczenie 

czytnika nie pomniejsza przysługujących czytelnikowi limitów wypożyczania 

zbiorów Biblioteki Jarocin. 

4. Za wypożyczenie czytnika pobiera kaucję zwrotną w wysokości 50 zł. 

5. Wypożyczanie czytników jest bezpłatne, z zastrzeżeniem sytuacji określonych 
w niniejszym regulaminie. 

6. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest przedłożenie bibliotekarzowi karty 

bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości w celu podpisania oświadczenia, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie 

sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika. 

7. Czytnik jest wypożyczany w zestawie z przewodem USB oraz etui. 

8. Okres wypożyczenia czytnika wynosi 30 dni. Czytelnikowi przysługuje prawo do 

prolongaty terminu zwrotu pod warunkiem, że czytnik nie został zarezerwowany 

przez innego czytelnika oraz konto biblioteczne nie jest obciążone żadnymi 

zaległościami wobec Biblioteki Jarocin. 

9. Czytelnik ma możliwośd wyboru książek w wersji elektronicznej z zasobów Legimi 

dostępnych w ramach abonamentu Amazon. Wskazane przez użytkownika pozycje 

będą wgrane na czytnik przez bibliotekarza. 

10. Czytelnik ma prawo wgrywad do czytnika dowolne e-booki w ramach 

obowiązującego prawa  i udzielonych mu pozwoleo i licencji. Biblioteka nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na 

czytnikach przez użytkowników. 

11. Zamówiony czytnik Czytelnik może odebrad w terminie 3 dni od daty realizacji 
zamówienia. 

12. Czytelnik powinien zwrócid uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem, 

a zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie natychmiast zgłosid 

Bibliotekarzowi. 

13. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go 

w sposób zgodny  z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. 

14. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu czytnika w określonym terminie 

z naładowaną baterią. Za przetrzymanie czytnika ponad ustalony termin Biblioteka 

Jarocin pobiera opłatę w kwocie 5 zł za dzieo po terminie zwrotu. 

15. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki 
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muszą byd usunięte z urządzenia, bez naruszenia książek wgranych przez 

Bibliotekę. 

16. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzid stan fizyczny 

urządzenia, jak również kompletnośd wypożyczonego zestawu. 

17. W momencie zwrotu urządzenia i sprawdzenia jego stanu technicznego przez 
Bibliotekarza, Czytelnik na swoim oświadczeniu otrzymuje potwierdzenie zwrotu 
urządzenia. 

18. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialnośd za  wypożyczony  czytnik,  przewód USB 

oraz etui. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika lub jego 

wyposażenia dodatkowego z innych przyczyn, Czytelnik zobowiązany jest zapłacid 

na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartości 

ceny czytnika (tj. 450 zł) oraz ceny etui (tj. 59 zł). 

19. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Czytelnik zobowiązany jest pokryd 

koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy 

uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 

18 niniejszego Regulaminu. 

20. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w pkt 4, 14 i 18 powinny zostad 

uregulowane niezwłocznie. Za wniesione opłaty Czytelnik otrzymuje pokwitowanie. 

21. W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania Biblioteka dochodzid 

będzie swoich roszczeo w trybie przewidzianym przepisami prawa 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych Kindle  

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin 

 
 

Jarocin, dnia………………………… 
 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisana/y: 
 

(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

Numer PESEL ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
 

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników książek 
elektronicznych Kindle w  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin, akceptuję jego treśd  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 
Czytnik wypożyczany jest na okres 30 dni, za jego wypożyczenie pobierana jest kaucja  
w wysokości 50 zł, za przetrzymanie ponad ustalony termin 5 zł za dzieo, w przypadku zagubienia 
lub niemożności zwrotu czytnika lub jego wyposażenia dodatkowego z innych przyczyn pobierana 
jest opłata 450 zł za czytnik oraz 59 zł za etui. 
 
 

..................................……………………………………… 
(data i podpis Czytelnika) 

 
 
Oświadczam, że dnia wypożyczyłam/em z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin  sprawnie  
funkcjonujący  czytnik  Amazon  Kindle 10 8GB o  numerze ………………………………….……, etui oraz 
przewód USB. 
 

..................................………………………………………………. 
(data i podpis Czytelnika) 

 

 
POTWIERDZENIE ZWROTU 
 
Potwierdzam zwrot czytnika nr …………………………………………. wraz z akcesoriami w stanie 
nieuszkodzonym / uszkodzonym. 
 
 
 
 
……………………………………………..                                                           ……………………………………………….………… 
(data i podpis bibliotekarza)      (data i podpis Czytelnika)
   


