
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 8/2022 

z dnia 28.04.2022 

Dyrektora MBP w Sławnie 

 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA URZĄDZENIA CZYTAK 4 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek 

mówionych Czytak 4 Czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie, zwanej 

dalej „Biblioteką”, użyczonego bibliotece od Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „LARIX” im. Henryka Ruszczyca w ramach projektu 

"Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i 

słabowidzących, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

2. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione 

do reprezentacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie.  

 

II. Warunki wypożyczenia urządzenia Czytak Plus 

1. Wypożyczanie Czytaka 4 jest bezpłatne. 
 

2. Z Czytaka 4 mogą korzystać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, posiadający 

orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. 

3. Wypożyczający musi okazać się dokumentem o niepełnosprawności z tytułu wzroku. 
 

4. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin korzystania ze zbiorów i 

usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie. 
 

5. Czytelnik wypożyczający Czytaka 4 jest zobowiązany do podania numeru telefonu, 

który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem. 

6. Wypożyczający urządzenie Czytak 4 zobowiązany jest do złożenia pisemnego 

oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu). 
 

7. Warunkiem wypożyczenia Czytaka 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez 

Czytelnika lub jego prawnego opiekuna (Załącznik nr 2. do Regulaminu). 

8. Podpisanie potwierdzenia wypożyczenia Czytaka 4 jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu.  
 

9. Czytaka 4 można wypożyczyć maksymalnie na 60 dni. Po tym okresie możliwe jest 

przedłużenie terminu zwrotu Czytaka 4 pod warunkiem aktywnego korzystania przez 

czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnej w Bibliotece i jeżeli nie ma 

na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników. 
 



10. Po upływie terminu, na jaki Czytak 4 został wypożyczony, w razie jego nie zwrócenia, 

Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł (słownie: pięć 

złotych) za każdy dzień zwłoki. 
 

11. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka 4. 
 

12. Z chwilą wypożyczenia Czytaka 4  Czytelnik staje się za niego całkowicie 

odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim 

stanie, w jakim został mu wypożyczony. 
 

13. W przypadku uszkodzenia Czytaka 4, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte 

gwarancją producenta. 

14. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka 4, Czytelnik płaci 

odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu. 
 

15. Czytelnik zobowiązuje się do poszanowania użyczonego urządzenia, wykorzystywania 

go zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem oraz zwrotu w stanie niepogorszonym. 

 

 

  

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie zobowiązuje się do umieszczenia informacji o 

przystąpieniu przez nią do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 

mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” na prowadzonej przez siebie 

stronie internetowej.  
 

2. Informacja powinna obejmować: 

           - nazwę projektu, 

    - logo Stowarzyszenia i logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje 

Dyrektorowi Biblioteki. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2022 r. 

 

 

 

                                                                                   Hanna Dobak 

                                                                                  Dyrektor 

                                                                                         Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie 


