Regulamin wypożyczania czytników e-booków
1.
Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (e-booków) PocketBook Touch w
Bibliotece mogą dokonać wyłącznie osoby zarejestrowane jako Czytelnicy Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i nie mają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2.
Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia strony — załącznik nr
1, w którym zawarte zostaną następujące dane: imię i nazwisko, nr karty bibliotecznej.
4.
Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń dostępnych w danym momencie w Bibliotece
„Przystanek Książka” przy ul. Grójeckiej 42.
5.
Użytkownik może zarezerwować czytnik e-booków za pośrednictwem strony
internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy: www.bpochota.waw.pl.
Rezerwacje będą realizowane w miarę dostępności urządzeń.
6.
Użytkownik ma możliwość skomponowania zestawu do 5 książek w wersji elektronicznej
z zasobów Biblioteki „Przystanek Książka”, znajdujących się w bazie e-booków w systemie
SOWA. Wskazane przez Czytelnika pozycje wgrane będą na czytnik e-booków przez
Bibliotekarza.
7.
Z wgranych w czytnikach e-booków określonych książek elektronicznych użytkownicy
mogą korzystać w ramach obowiązujących licencji. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika
książek elektronicznych i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
8.
Wypożyczanie czytników książek elektronicznych jest nieodpłatne. Przy każdym
wypożyczeniu pracownicy Biblioteki „Przystanek Książka”, pobierają kaucję w wysokości 200
zł, którą zwracają z chwilą zwrotu czytnika, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu w pkt
21, 22, 23.
9.
Zarejestrowany w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Użytkownik, może dokonać wypożyczenia jednego czytnika e-booków na okres maksymalnie 28
dni.
10.
Użytkownik ma prawo przedłużyć okres wypożyczenia czytnika o kolejne 28 dni, o ile
urządzenie nie jest zarezerwowane przez osoby oczekujące na wypożyczenie czytnika, wówczas
Biblioteka „Przystanek Książka” zastrzega sobie prawo odmowy wydłużenia okresu
wypożyczenia.

11.
Dokonanie pierwszego wypożyczenia czytnika e-booków jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
12.
Użytkownik nie jest uprawniony w okresie wypożyczenia do samodzielnego wgrywania
do czytnika e-booków, innych książek elektronicznych lub innych dokumentów i plików.
13.
W szczególności Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
a:
rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu wypożyczonego czytnika książek
elektronicznych i wgranych na niego e-booków w całości lub we fragmentach,
b: modyfikowania treści e-booków,
c: komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i
wprowadzania do sieci internetowej.
14.
W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem lub
postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy oraz uprawnione do tego osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z
tego tytułu względem Użytkownika.
15.
Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika elektronicznego
wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
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16.
Czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym
wyposażeniem wypożyczonym czytelnikowi, a także z kompletem książek elektronicznych
wgranych do czytnika przez bibliotekarzy filii „Przystanek Książka”.
17.
Każdy czytnik wyposażony jest w kabel USB, etui ochronne. W chwili wypożyczenia
czytnika Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i
kompletności. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że użytkownik otrzymał
sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.
18.
Wypożyczenie czytnika e-booków wraz z wyposażeniem oraz ich zwrot, a także fakt
zapoznania się z niniejszym Regulaminem potwierdzane są własnoręcznym podpisem przez
Użytkownika oraz pracownika Biblioteki w formularzu oświadczenia, który stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
20.
Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika e-booków na
zasadach określonych w Regulaminie oraz w przepisach kodeksu cywilnego, pod rygorem
wszczęcia przeciwko niemu postępowania sadowego w celu przymusowego wyegzekwowania
roszczeń należnych z tego tytułu Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
21.
W przypadku zgubienia sprzętu Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia urządzenia o
tych samych możliwościach w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór

konkretnego modelu i rodzaju urządzenia następuje każdorazowo po konsultacji z kierownikiem
filii „Przystanek Książka”.
22.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia, czy niemożności zwrotu czytnika e-booków i
jego wyposażenia z innych przyczyn, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na Rzecz Biblioteki
odszkodowanie w wysokości :
a.
b.
c.

700 zł za czytnik e-booków PocketBook
25 zł kabel USB
70 zł etui ochronne

23. Biblioteka „Przystanek Książka” jest uprawniona do potracenia powyższych kwot, a także
zaliczyć na poczet w/w odszkodowania kaucji wpłaconej przez Użytkownika.
24. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika e-booków, Użytkownik zobowiązuje się pokryć
koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do
zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 23 niniejszego Regulaminu. Wpłacona
kaucja podlega zatrzymaniu na okres naprawy i zostanie zwrócona Użytkownikowi po zwróceniu
kosztów naprawy czytnika e-booków.
25. Za przetrzymanie czytnika e-booków pobiera się opłatę w wysokości 2,00 zł która naliczana
jest za każdy kolejny dzień przetrzymania, włącznie z dniami, w których placówka biblioteczna
jest zamknięta. Wyznaczony dzień zwrotu jest pierwszym dniem naliczania opłaty za
przetrzymanie. Dodatkowo Czytelnik ponosi koszty wynikające z wysłania przez Bibliotekę
upomnień. W wyjątkowych przypadkach, popartych odpowiednią dokumentacją, dopuszcza się
rozłożenie kary na raty lub umorzenie jej w części lub całości. Każdorazowo, na wniosek
Czytelnika, decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki.
26. Opłaty i odszkodowania powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy
uiszczenia opłat lub odszkodowania, Biblioteka może dochodzić opłaty w drodze windykacji lub
sądowej.
27. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, co
potwierdza własnoręcznym podpisem w Oświadczeniu i do stosowania zawartych w nim
postanowień.

