Knihovní řád
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965, email: vlasim@csop.cz
Základní informace
1. Posláním knihovny je zabezpečit rovný přístup k poznatkům a informacím všem občanům.
2. Knihovna půjčuje uživatelům knihy a CD média (dále jen publikace).
3. Základní služby poskytované knihovnou jsou bezplatné.
Registrace a evidence čtenářů
1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba, která se zaregistruje podle osobních dokladů.
2. Na základě registrace je uživateli vydán průkaz, který jej opravňuje využívat služeb knihovny. Průkaz
je nepřenosný a jeho platnost je neomezena.
3. Uživatel předkládá průkaz při každé návštěvě knihovny.
4. Uživatel je povinen ohlásit knihovně změnu jména a adresy, případně ztrátu průkazu.
5. Knihovna vede evidenci svých uživatelů, kterou je povinna chránit podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Výpůjční řád
1. Knihovna je přístupná veřejnosti ve středu od 13 do 17 hod., po dohodě s odpovědným pracovníkem
lze domluvit i jiný termín.
2. Výpůjční lhůta pro uživatele je 35 dnů.
3. Některé vybrané publikace v knihovně jsou určeny k zapůjčení pouze do studovny knihovny, která je
otevřena veřejnosti ve stejné době jako knihovna nebo po předchozí domluvě.
4. Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými publikacemi šetrně a vracet je ve stanovené lhůtě. Pokud
tak neučiní, je povinen uhradit poplatek za upomínku.
První upomínka
Druhá upomínka

20 Kč
50 Kč

5. Při ztrátě, nebo poškození publikace je uživatel povinen nahradit škodu.
Dálkové vypůjčení knih
1. Publikace lze vypůjčovat dálkově (např. poštou) na základě písemného objednání (poštou, e-mailem
2. Takto objednanou publikaci knihovna připraví k vyzvednutí V Podblanickém ekocentru nebo čtenáři
zašle na jeho žádost doporučeně. Cenu za doporučené zaslání vypůjčené publikace/publikací uhradí čtenář
na základě údajů z potvrzené objednávky dálkové výpůjčky.
Čtenář je povinen nejpozději v poslední den výpůjční lhůty publikaci osobně nebo doporučeně poštou
doručit na adresu knihovny.
Závěrečná ustanovení
1. Čtenáři jsou povinni se řídit knihovním řádem a dbát pokynů odpovědných pracovníků.
2. V prostorách knihovny Podblanického ekocentra je třeba zachovávat klid, čistotu a pořádek.
3. Čtenář souhlasí se zasíláním novinek na e-mail uvedený při registraci

