PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH
1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky") jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
2. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky (jistiny) 500 Kč,
která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček elektronických knih.
3. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně
zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně závazky. Při půjčení čtečky je kromě
čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.
4. O vypůjčení čtečky uzavře čtenář s knihovnou Smlouvu o výpůjčce.
5. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 30 kalendářních dní. Poplatek z prodlení činí 1 Kč za každý 1
výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.
6. V případě nevrácení čtečky v řádné výpůjční lhůtě budou čtenáři zasílány upomínky. První
upomínka je zaslána po uplynutí výpůjční lhůty, druhá po dalších 14 dnech, třetí upomínka týden po
druhé upomínce. Celková výše sankce činí součet poplatků z prodlení za jednotlivé dny a poplatků za
zaslané upomínky (dle platného ceníku). Nadále bude postupováno podle odstavce 2 čl. 15 platného
knihovního řádu.
7. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska
autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
8. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (USB kabelu, obalu, příručky). Uživatel je povinen vrátit
čtečku včetně uvedeného příslušenství nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.
9. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.
10. Uživatel je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
11. V případě poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací
cenu. Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v
případě čtečky.
12. V obou případech náhrady bude sepsána dohoda o finanční náhradě, která bude vyúčtována proti
složené jistině.

