Скорочені та спрощені правила використання та плати для міської
бібліотеки Альтеттінга для українських біженців з офіційним місцем
проживання в місті Альтеттінг
Реєстрація
(1) Для користування бібліотекою необхідно зареєструватися особисто, пред'явивши посвідку на
проживання.
(2) Користувач або його законний представник визнає своїм підписом або входячи до бібліотеки загальні
правила користування.

Абонемент читача
(1) Кожен користувач або голова сім’ї отримує бібліотечний абонемент, який потрібно мати з собою, коли
ви берете книжки у бібліотеці.
(2) Про зміну адреси та втрату бібліотечного абонементу необхідно негайно повідомити бібліотеку.

Умови користування
(1) Терміни видачі: 4 тижні для всіх носіїв інформації: книг, аудіокниг, журналів, DVD, CD, MC, ігор та «тоні –
фігурок»
(2) Кількість: 25 носіїв на один абонемент читача, з них: 8 DVD, 8 аудіокниг, 2 ігри та 8 «тоні – фігурок».
(3) Подовження терміну користування: книги, аудіокниги, компакт-диски, MC, ігри можуть, якщо на них немає
резервування, бути подовженні в цілому 2 рази. Журнали, «тоні – фігурки» та DVD не можуть бути
подовженні.
(4) Носії інформації повинні бути повернуті вчасно і без запиту.
(5) У разі перевищення терміну користування необхідно сплатити комісію за прострочення.
(6) Передача носіїв інформації з біблиотеки третім особам заборонена.

Відповідальність та поводження з носіями інформації
(1) Користувач несе відповідальність за будь-які збитки, завдані засобу користування.
Про пошкодження або забруднення, а також про втрату засобів користування необхідно негайно повідомити
бібліотеку.
(2) Розмір збитків визначається міською бібліотекою.

Правила плати за абонемент у бібліотеці Альтоттінга
Річна абонентна плата становить:
(1) Для біженців з України, які проживають в Альтоттінгу, до кінця 2022 року безкоштовно.
(2) Діти/молодь/студенти - 5,00 євро
(3) Дорослі віком від 18 років - 10,00 євро
(4) Сім'я - 20,00 євро
За видачу заміни бібліотечного абонемента після його втрати стягується плата в розмірі 5,00 євро.
Якщо терміни користування перевищено, стягується комісія в розмірі 0,20 євро за одну одиницю за кожен
продовжений день.
За DVD-диски та «тоні – фігурки» стягується плата в розмірі 0,50 євро за кожен продовжений день.

