
Regulamin Wypożyczalni Gier Planszowych w Nieznanowicach

REGULAMIN

wypożyczania gier planszowych ze zbiorów Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl w
Nieznanowicach

§ 1
Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych ze zbiorów Stowarzyszenia
NIEZNANOWICE.pl w Nieznanowicach, dalej  Wypożyczalnią – osobie wypożyczającej, zwanej
dalej Wypożyczającym

§ 2
1. Wypożyczanie gier planszowych jest bezpłatne.
2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie wypożyczający zapisani do Wypożyczalni i posiadający
ważną  Kartę  wypożyczalni,  którą  każdorazowo  winni  okazywać  przy  korzystaniu  z  usługi
wypożyczania.
3. Zapisu do Wypożyczalni można dokonywać w siedzibie Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl
(Nieznanowice 45a, 29-100 Włoszczowa).
4. Przy zapisie Wypożyczający zobowiązany jest do:
4.1 Wypełnienia karty wypożyczalni
4.1.1 W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełni i podpisuje na miejscu jeden z rodziców lub
prawny  opiekun  dziecka.  Rodzic  lub  prawny  opiekun  może  upoważnić  do  dokonywania
wypożyczeń w swoim imieniu  osobę niepełnoletnią.  W takim przypadku Wypożyczającym jest
nadal  rodzic  lub  prawny  opiekun  (dopuszcza  się  także  wypełnienia  i  podpisania  karty  poza
Wypożyczalnią). Wzór karty wypożyczalni stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.2. Okazania dokumentu tożsamości i/lub upoważnienia.
4.3. Zapoznanie się z Regulaminem  wypożyczania gier planszowych ze zbiorów Stowarzyszenia
NIEZNANOWICE.pl w Nieznanowicach.
4.4. Złożenia czytelnego podpisu na karcie wypożyczalni.
5.  Wypożyczający  zobowiązany  jest  informowania  Wypożyczalni,  o  każdej  zmianie  danych
osobowych:  nazwiska,  miejsca  stałego  zameldowania,  czasowego  zamieszkania  lub  adresu
korespondencyjnego oraz innych danych np. e-mail, telefon.
6.  Wypożyczający  podający  dane  osobowe  i  podpisując  kartę  wypożyczalni  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie  danych  osobowych,  zbieranych  wyłącznie  w  związku  z  realizacją  zadań
wypożyczalni.
7. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2015. 2135) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu. 
8.  Jednorazowo  można  wypożyczyć  maksymalnie  dwie  gry,  na  okres  maksymalnie  7  dni,  z
możliwością  dokonania  jednej  prolongaty terminu zwrotu  o  ile  na  daną  grę  nie  oczekuje  inny
czytelnik.
9.  Wypożyczane  przez  wypożyczającego  gry  są  rejestrowane  w  bazie  komputerowej  przez
dyżurującego administratora wypożyczalni.
10. W uzasadnionych przypadkach administrator ma prawo: odmówić przesunięcia daty zwrotu gry;
skrócić  termin  jej  zwrotu;  wstrzymać  na  czas  określony  wypożyczenia  gry  (zgodnie  z  §10
Regulaminu Wypożyczalni).
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§ 3
1. Wypożyczający zobowiązany jest do:
a) poszanowania wypożyczonej gry,
b) zgłoszenia przed wypożyczeniem stanu gry, ewentualnych braków lub uszkodzeń elementów,
c) terminowego zwrotu gry w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
Uwaga:  pozostawienie  gry  na  terenie  Wypożyczalni  bez  zgłoszenia  administratorowi  nie  jest
uznawane za zwrot,
d) prolongowania daty zwrotu gry (przed upływem terminu zwrotu), 
2.  Wyłącznie  właściciel  karty  wypożyczalni  (osoba  dorosła)  ponosi  pełną  odpowiedzialność
materialną za zgubienie wypożyczonej gry oraz wszelkie uszkodzenia stwierdzone podczas zwrotu
(brak elementów, uszkodzenia mechaniczne itp.), nie stwierdzone przez Wypożyczającego w chwili
wypożyczenia. 
3. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub braku elementów Wypożyczający zobowiązany jest,
po uzgodnieniu z reprezentantem Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl do: 
a)  odkupienia  identycznej  pozycji  lub  dokonania  wpłaty,  której  wysokość  jest  równa aktualnej
wartości rynkowej gry, 
b) pokrycia kosztów zakupu brakujących elementów (łącznie z kosztami przesyłki), jeżeli zakup
brakujących elementów jest możliwy,
c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry. 
Wypożyczający  zobowiązuje  się  do  wykonania  jednego  z  w/w  działań  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach -  w terminie uzgodnionym z przedstawicielem
Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl
4. Na sumy wpłacone tytułem zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia gier Wypożyczalnia wydaje
Wypożyczającemu pokwitowanie.

§4
1. Za przetrzymywanie gier ponad termin określony w niniejszym Regulaminie pobierana jest kara
w wysokości 1,00 zł od egzemplarza gry za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu. 
2.  Nieuregulowanie  kwoty wynikającej  z  tytułu  przetrzymania,  zagubienia lub uszkodzenia  gry
powoduje  pozbawienie  wypożyczającego  możliwości  korzystania  z  wypożyczania  do  czasu
uregulowania należności.

§5
1.  Niestosowanie  się  wypożyczającego  do  powyższych  ustaleń  Regulaminu  powoduje
unieważnienie karty bibliotecznej. 
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  Regulaminach  prawo  decyzji  przysługuje  Prezesowi
Stowarzyszenia NIEZNANOWICE.pl

§6
Regulamin obowiązuje od dnia 31 czerwca 2017 r. 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wzór karty wypożyczalni
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