PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ HER
Registrovaným čtenářům knihovny je zpřístupněna nová služba – půjčování deskových,
karetních, společenských her domů.
Hry si mohou zájemci půjčit v dětském oddělení (v případě uzavření dětského oddělení se
obrátit na obsluhu oddělení pro dospělé).
Čtenář musí dodržovat stanovenou výpůjční dobu (pouze 1 desková hra na 1 měsíc).
Výpůjční doba her se neprodlužuje, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení.
Hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně půl roku a
vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně v Broumově.
Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí jen v doprovodu zákonného zástupce.
Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce. Uživatel je
povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku.
Všechny nesrovnalosti prosíme ihned nahlásit u obsluhy knihovny, kompletnost hry bude
zkontrolována při vrácení.
Hru, která je aktuálně vypůjčená, lze rezervovat.
Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu a ve stavu, v jakém ji převzal.
Jestliže uživatel nevrátí půjčenou hru ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z
prodlení (stejný jako u knihovních dokumentů) dle platného ceníku.
V případě poškození či ztráty předmětu (figurky, karty, dílku, komponentu) ze hry, je uživatel
povinen zajistit náhradu.
V případě poškození či ztráty části společenské hry, bez které je tato hra nefunkční, je
uživatel povinen uhradit pořizovací cenu celé hry, nebo zajistit hru novou.
V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POTVRZENÍ

Dne.............si zapůjčil(a) čtenář/ka..........................................číslo legitimace.....................
hru s názvem...............................................................

* Vyjádření zákonného zástupce v případě půjčování hry uživateli do 15 let:
Jméno a příjmení zákonného zástupce...................................................................................
Jako zákonný zástupce přebírám za tuto deskovou hru zodpovědnost a jsem srozuměn/a s
pravidly půjčování her a případnými sankcemi za nedodržení pravidel.
Deskovou hru jsem převzal/a s veškerým vybavením a zavazuji se, že ji nejpozději do měsíce ode
dne zapůjčení, tj. do .........................v nepoškozeném stavu vrátím.

Datum........................

Podpis...........................................

