REGULAMIN BIBLIOTEKI OŚRODKA WOLONTARIATU
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy wolontariusze i pracownicy TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”
Łazarza”,
oraz inne osoby zainteresowane,
zainteresowane, po uprzednim zapisaniu się.
się.
2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
regulaminem biblioteki i przestrzegania jego reguł.
reguł.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
bezpłatne.
4. Czytelnik przy zapisie powinien okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną stwierdzające tożsamość i miejsce
zamieszkania, oraz podać numer telefonu będący podstawą
podstawą kontaktu.
kontaktu.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekarza o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu.
6. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
nazwisko.
7. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki.
biblioteki. Powinien
Powinien też zwrócić uwagę na
stan książek przed ich wypożyczeniem,
wypożyczeniem, a zauważone
zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
8. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
9. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na
na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia o kolejne dwa tygodnie.
tygodnie.
10.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony
innych czytelników.
11.Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
12.Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki znacznie ponad termin określony powyżej, otrzymuje telefoniczne upomnienie.
upomnienie.
13.Z księgozbioru podręcznego, oraz z niektórych książek, które
które w bibliotece znajdują się tylko w jednym egzemplarzu,
a także z czasopism i wycinków gromadzonych w teczkach tematycznych można korzystać wyłącznie na
miejscu w ośrodku wolontariatu.
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14.Korzystając z materiałów bibliotecznych na miejscu należy wpisać swoje
swoje dane osobowe do zeszytu.
15.Każdy czytelnik odpowiada materialni
materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
16.Za zagubioną lub zniszczoną książkę, należy odkupić taką samą, lub gdy jest to niemożliwe, inną
inną przydatną bibliotece
pod względem treści,
treści, w uzgodnieniu z koordynatorem wolontariatu.
17.Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego
niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione
prawa korzystania z biblioteki

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku
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