
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ŻARNOWIE 

Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK 
  

§ 1 

1. Książki mogą wypożyczać wyłącznie osoby zapisane do biblioteki lub upoważnione do 
korzystania z karty bibliotecznej. 

2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne. 

§ 2 

1. Czytelnik przy zapisie powinien: 

- okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, 

- wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania książek - 
podpisać ją. 

- czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub 
zmiany szkoły 

§ 3 

1. Czytelnik wyraża zgodę na tradycyjną i komputerową rejestrację danych osobowych i ich 
przetwarzanie dla celów bibliotecznych i statystycznych. 

§ 4 

1. Jednorazowo można wypożyczyć po 4 książki. 

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Czytelnik może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki osobiście lub 
telefonicznie w miejscu jej wypożyczenia. Termin zostanie przedłużony tylko wtedy, jeśli na 
książkę nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 

4. Biblioteka może skrócić okres wypożyczania książek, jeśli istnieje na nie szczególne 
zapotrzebowanie. 

5. Czytelnik może zarezerwować książki, które są aktualnie wypożyczone lub znajdujące się 
na półce. Czas odbioru zarezerwowanej książki nie może przekraczać 5 dni roboczych 

 



§ 5 

1. Bibliotekarz udziela informacji o posiadanym księgozbiorze, pomaga w doborze 
odpowiedniej literatury, korzystaniu z katalogów oraz konta bibliotecznego. 

§ 6 

1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki. 
Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia 
należy zgłosić bibliotekarzowi. 

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. 
Wysokość odszkodowania wynosi 50 zł lub zakup nowej książki. 

§ 7 

1. Zmiany w niniejszym regulaminie podawane są do wiadomości w widocznym miejscu. Po 
upływie 30 dni od daty podania informacji uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości. 

§ 8 

1. Czytelnik, nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w 
szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do wypożyczania książek. 

  
 


