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Regulamin wypożyczania Czytaka PLUS 

użyczonego Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Jarocin w ramach 
projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej 

dla  osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2015” 
dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych 

Czytak PLUS czytelnikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. 

 

Rozdział II 

Warunki wypożyczenia Czytaka Plus 

 

§ 2 

1. Z oferty wypożyczenia Czytaka PLUS w Bibliotece mogą skorzystać osoby zameldowane 

na terenie powiatu jarocińskiego, które są zarejestrowane jako czytelnicy, nie mają wobec niej 

zaległych zobowiązań oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. 

2. Czytelnik jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania 

kontaktu pomiędzy Biblioteką a czytelnikiem. 

3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka PLUS jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia urządzenia 

przez czytelnika lub jego opiekuna prawnego. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik 

do regulaminu.  

 

§ 3 

1. Jednorazowo można wypożyczyć Czytaka PLUS na czas nie dłuższy niż 30 dni z możliwością 

jednorazowego przedłużenia terminu zwrotu o kolejne 30 dni. 

2. Po upływie terminu, na jaki Czytak PLUS został wypożyczony, w razie jego niezwrócenia, 

biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Osoby, które nie zwrócą w regulaminowym terminie wypożyczonego urządzenia nie mogą 

ponownie wypożyczyć Czytaka PLUS.  

 

§ 4 

1. Z książek elektronicznych wgranych na Czytak PLUS czytelnicy mogą korzystać w ramach 

obowiązującej licencji. Czytelnicy mogą wgrywać do wypożyczonych im przez Bibliotekę 

Czytaków PLUS dowolne utwory zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im 

do tego pozwoleń i licencji.  

2. W chwili zwrotu Czytaka PLUS do Biblioteki, wszystkie wgrane pliki muszą zostać usunięte 

z urządzenia bez naruszenia kompletu książek wgranych wcześniej przez Biblioteką.  

 

§ 5 

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 przypadku uszkodzenia urządzenia Czytaka PLUS, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy 

nieobjęte gwarancją producenta. 

3. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka PLUS, Czytelnik płaci 

odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości urządzenia. 
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Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

Korzystanie z Czytaka PLUS jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez czytelnika warunków 

zawartych w niniejszym Regulaminie. 

 

/-/Agnieszka Borkiewicz 

 


