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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 4/2021 

Dyrektora MiPBP w Nowym Tomyślu  
z dn. 30  kwietnia 2021 r. 

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW  
KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH  
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu 
 
I. WYPOŻYCZANIE CZYTNIKÓW 

 
1. Czytniki książek elektronicznych (e-booków) wypożyczane są wyłącznie pełnoletnim 

czytelnikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu (zwanej 
dalej: Biblioteką), zameldowanym (na stałe lub tymczasowo) na terenie powiatu 
nowotomyskiego i nie mającym wobec niej zaległych zobowiązań. 

 
2. Warunkiem wypożyczenia czytnika książek elektronicznych jest akceptacja 

postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 

3. Czytelnik może dokonać jednocześnie wypożyczenia jednego czytnika e-booków, 
maksymalnie na okres 30 dni. 
 

4. Każdy wypożyczany czytnik wyposażony jest w: kompatybilne z czytnikiem kable (2), 
pokrowiec ochronny.  W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest 
do  sprawdzenia kompletności jego wyposażenia oraz  faktycznego funkcjonowania i 
kompletności   wyposażenia. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że 
Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem. 
 

5. Wypożyczenie czytnika książek elektronicznych wraz z  wyposażeniem,  zapoznanie 
się z Regulaminem wypożyczenia oraz akceptację warunków wypożyczenia, są 
potwierdzane własnoręcznym podpisem Użytkownika oraz podpisem pracownika 
Biblioteki na formularzu Oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. Na tym samym Oświadczeniu potwierdzony zostaje zwrot czytnika w 
stanie niepogorszonym. 
 

6. Wypożyczenie czytnika książek elektronicznych jest bezpłatne  dla: 
a. seniorów  (tj. osób które ukończyły 60 rok życia), 
b. osób z  dysfunkcją wzroku, 
będących stałymi mieszkańcami powiatu nowotomyskiego. 
 

7. W pozostałych przypadkach określonych w punkcie 1 niniejszego Regulaminu 
pobierana jest od Użytkownika kaucja zwrotna w wysokości 50 zł. 
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II. KORZYSTANIE Z  CZYTNIKÓW 

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania urządzenia 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją 
obsługi. 

 

2. Z książek elektronicznych, wgranych w czytnikach, Użytkownik może korzystać w 

ramach obowiązujących licencji. 

 

3. Użytkownik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia czytnika 

dowolnych utworów, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu 

do tego pozwoleń i licencji, a także  korzystania z elektronicznych zasobów na 

platformach: IBUK LIBRA  i/lub LEGIMI, do których Biblioteka wydaje swym 

czytelnikom bezpłatne kody dostępu.  

 

4. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych i wgranych na nim 

e-booków, tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w 

ramach udzielonych mu do tego pozwoleń oraz licencji  i nie może udostępniać 

czytnika osobom trzecim. 

 

5.  Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do: 

a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytników i wgranych na nich e-

booków w całości lub we fragmentach, 

b. modyfikowania treści e-booków, 

c. komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania 

ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej. 

 

6. W przypadku wykrycia sytuacji korzystania z czytników i wykorzystania e-booków 

niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz 

uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić względem Użytkownika odpowiednie 

roszczenia z tego tytułu. 

 

III. ZWROTY  CZYTNIKÓW 

 

1. W momencie zwrotu czytnika do Biblioteki, wszelkie wgrane przez Użytkownika pliki 

muszą być usunięte z czytnika, a czytnik winien zostać zwrócony w stanie 

niepogorszonym,  z kompletnym wyposażeniem dostarczonym Użytkownikowi przez 

Bibliotekę oraz z kompletem książek wgranych przez Bibliotekę. 
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2. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych 

przyczyn, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia  na rzecz Biblioteki 

odszkodowania w wysokości: 

a. za czytnik e-booków – równowartości  urządzenia, 

b. za pokrowiec ochronny – 45,00 zł, 

c. za kompatybilne z czytnikiem kable – 30,00 zł. 

 

3.  W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, Użytkownik zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów jego naprawy, a w przypadku niemożności jej  dokonania – do 

zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie III. 2. 

 

4. Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu 

zwrotu wypożyczonego czytnika e-booków. 

 

5. Za wysłanie upomnienia (przypomnienia o konieczności zwrotu czytnika    

książek elektronicznych), Biblioteka pobiera opłatę w wysokości poniesionych 

kosztów wysyłki.    

 

6. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: III. 2 – III. 5 powinny zostać 

uregulowane w dniu zwrotu czytnika, a w przypadku zgubienia lub zniszczenia 

najpóźniej w dniu, w którym upływa termin wypożyczenia. W przypadku odmowy 

uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzić będzie swych roszczeń na drodze 

postępowania windykacyjnego.    

 

7.   Za wniesione opłaty Użytkownicy otrzymują pokwitowanie. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do 

stosowania zawartych w nim postanowień. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie  zastosowanie 

mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu oraz  odpowiednie przepisy prawa. 

 

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2021 roku i jest dostępny w  formie 

pisemnej w placówkach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 

Tomyślu oraz  w wersji elektronicznej na stronie https://bibliotekant.pl 
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                                               Załącznik nr 1 
                                                                                       do Regulaminu  

                                                        wypożyczania czytników 
                                                                        książek elektronicznych 

                                                       w MiPBP w Nowym Tomyślu 
            
(pieczęć biblioteki)                                 Nowy Tomyśl, dnia …………………… 

  

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y:  (Imię)…………………………………    (nazwisko)…………………………………………… 

zamieszkała/y  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr PESEL ……………………………………………... oświadczam, że zapoznałam/em się 

z treścią  REGULAMINU KORZYSTANIA Z CZYTNIKÓW KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH, akceptuję 

jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

Oświadczam, że dnia …………………………… wypożyczyłam/em z Miejskiej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, sprawnie funkcjonujący czytnik (nazwa i nr 

ewidencyjny czytnika) ……………………………………………………………………………………. wraz z  

kompatybilnymi kablami (2)  i pokrowcem ochronnym. 

Zobowiązuję się do dbania o stan czytnika i wykorzystywania urządzenia w sposób zgodny z 
jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem, instrukcją obsługi oraz jego zwrotu w stanie 
niepogorszonym, a w przypadku  zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia czytnika lub innych 
elementów jego wyposażenia do uiszczenia odszkodowania.  
 

 

…………………………………………………………..                        ………………………………………………………….. 

(data i podpis Wypożyczającego)                                            (data i podpis Bibliotekarza) 

 

 

 Pobrano kaucję w wysokości ……………… (słownie:) ………………………………………………… 

   

…..………………………………………………………….. 

            (data i podpis Bibliotekarza) 
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na odwrocie 
 
Potwierdzam zwrot do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu 

czytnika (nazwa i nr ewidencyjny czytnika) ………………………………………………. wraz  

kompatybilnymi kablami (2) i pokrowcem ochronnym. 

E-czytnik wraz z wyposażeniem został zwrócony w stanie: 

a) nieuszkodzonym* 

b) uszkodzonym w następujący sposób* 

……………………………………….........……………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………….………………………………….

.……………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(* niepotrzebne skreślić) 
 
 
 
       

……………………………………………….                            ……………………………………………………………………..             
     (pieczęć biblioteki)                             (data i podpis pracownika Biblioteki) 
 
 
 
 
 

 Potwierdzam zwrot kaucji w wysokości…    (słownie:) ……………………………………………… 

 

…………………………………………………………..   
       (data i podpis Wypożyczającego)                                             
 

 
 

 Adnotacja bibliotekarza: w przypadku konieczności uiszczenia opłat z tytułu 
odszkodowania lub przekroczenia terminu zwrotu 

 
        ……………………………………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………………………………….

                                ……………………………………………………………………………………………………….

       ……………………………………………………………………………………………………….

                   ……………………………………………………………………………………………………….                                                                              

      ……………………………………………………………………..             

                                                           (data i podpis pracownika Biblioteki) 


