
                                                        Załącznik Nr 1  

              do Zarządzenia Nr 1/2022  

Dyrektora Gminnej Biblioteki           

Publicznej w Pakosławiu z dnia  

25.02.2022 r. 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA 

CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH   

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu 

 

 

§1 

 

Czytniki książek elektronicznych są wypożyczane nieodpłatnie wyłącznie pełnoletnim 

Użytkownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu; przy czym użytkownik nie może 

mieć zaległych zobowiązań wobec Biblioteki. 

§2 

 

Użytkownik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika na okres 

maksymalnie 30 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny 

miesiąc, o ile czytnik nie został zamówiony przez kogoś innego. 

§3 

 

Warunkiem wypożyczenia czytnika przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu 

wypożyczenia czytników książek elektronicznych. 

§4 

 

Użytkownik jest uprawniony do wgrywania w okresie trwania wypożyczenia czytnika 

dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego 

pozwoleń i licencji. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszelkie wgrane przez 

Użytkowników pliki muszą być usunięte, a czytnik powinien zostać zwrócony w stanie 

niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi przez 

Bibliotekę. 

 

§5 

 

Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych tylko na własny użytek, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Użytkownik nie może i nie ma 

uprawnień do: 

1. udostępniania czytnika osobom trzecim, 

2. rozpowszechniania wgranych na czytniku książek elektronicznych w całości lub we 

fragmentach, 

3. modyfikowania treści książek, 

4. komercyjnego wykorzystywania książek elektronicznych w szczególności 

rozpowszechniania ich treści, wprowadzania ich do sieci internetowej 

              

       §6 

 

W przypadku wykrycia sytuacji korzystania niezgodnie z prawem lub niniejszym 

Regulaminem, Biblioteka oraz osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego 

tytułu względem Użytkownika. 

 

 

 



§7 

 

Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania go w sposób 

zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. 

 

§8 

 

Przy wypożyczaniu czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego  

i podpisania oświadczenia-Załącznik nr 1 

 

§9 

 

Użytkownik Biblioteki może za pomocą konta w katalogu SOWA ( jeśli takie posiada) złożyć 

zamówienie na czytnik. Ponadto rezerwacji czytnika można dokonać podczas wizyty w 

Bibliotece, poprzez złożenie zamówienia na czytnik na adres e-mail : 

biblioteka@pakoslaw.com oraz telefonicznie pod nr tel. 65 5478 478. 

 

§10 

 

Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3dni; po upływie tego terminu czytnik 

może być wypożyczony innemu użytkownikowi. 

§11 

 

Wypożyczenie z Biblioteki czytnika wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt 

zapoznania się z Regulaminem ich wypożyczania są potwierdzane własnoręcznym podpisem 

przez Wypożyczającego oraz pracownika Biblioteki w formularzu oświadczenia, który stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§12 

 

Opłaty i odszkodowania za zgubienie, zniszczenie oraz kradzież czytnika, o których mowa w 

Oświadczeniu, powinny zostać uregulowane w dniu, w którym należało czytnik zwrócić do 

Biblioteki. W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi zapłaty na drodze 

sądowej.  

 

§13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Gminne Biblioteki Publicznej w 

Pakosławiu oraz odpowiednie przepisy prawa. 

§14 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.02.2022 r. i jest dostępny w formie pisemnej 

w placówce Biblioteki oraz w wersji elektronicznej na stronie www.pakoslaw.com 

                

 

               

                 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                     

mailto:biblioteka@pakoslaw.com


                                                                Załącznik nr 1  

                                                                Do Regulaminu 

           WYPOŻYCZANIA 

      CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH   

                                                        w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu 

         z dnia 25.02.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Nazwisko i imię ........................................................................................................................... 

 

Dotyczy: wypożyczenie czytnika nr inwentarzowy ................................... wraz z kablem 

transmisyjnym i etui. 

 

 

Data wypożyczenia .......................     data zwrotu .................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu wypożyczania czytników e-booków w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu. 

 

1.Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika poniosę pełną 

odpowiedzialność finansową w kwocie określonej niniejszym oświadczeniem. 

 

2.Oświadczam, iż w przypadku uszkodzenia czytnika, a także w przypadku zniszczenia lub 

zagubienia akcesoriów przynależnych do czytnika, poniosę odpowiedzialność finansową w 

kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych 

napraw. 

 

3. Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i: 

1) nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń, co do jego stanu 

2) stwierdzam następujące usterki/braki: 

a) ................................ 

b) ................................. 

 

4.Oświadczam, iż zwrócę czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie 

wypożyczenia. 

 

5.Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika: 

 

Czytnik  INKBOOK                             700,00 zł 

Etui do czytnika                             100,00 zł 

Kabelek transmisyjny (do ładowania)                            50,00 zł   

Koszt upomnienia za brak zwrotu wypożyczonego czytnika               5,00 zł 

 

Powyższa kwota zostanie uregulowana w formie przelewu na konto bankowe Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pakosławiu o treści – OPŁATA ZA ZAGUBIENIE CZYTNIKA. 

Nr konta bankowego :  

 

 

Podpis bibliotekarza        Podpis użytkownika 

 


