
Καλώς ήρθατε στην Περιφερειακή 
Βιβλιοθήκη του Yarra Plenty
Γενικοί Όροι

Σαν μέλος/εγγυητής πρέπει:

■  Να συμμορφώνεστε με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Υπηρεσίας Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του 
Yarra Plenty

■  Να συμπεριφέρεστε με εκτίμηση και ευγένεια στο προσωπικό και τους άλλους χρήστες της βιβλιοθήκης, 
όταν βρίσκεστε στη βιβλιοθήκη

■ Να αναλάβετε την ευθύνη για την επιλογή υλικού της βιβλιοθήκης ενός χρήστη εάν είναι κάτω των 18
■ Να αναλάβετε την ευθύνη πρόσβασης  στο Internet ενός χρήστη εάν είναι κάτω των 18
■  Να αναλάβετε την ευθύνη για όλα τα αντικείμενα που έχουν εκδοθεί στην κάρτα μέλους μέχρις ότου 

επιστραφούν στην βιβλιοθήκη
■  Να πληρώσετε το κόστος αντικατάστασης για το υλικό που χάθηκε, καταστράφηκε ή έπαθε ζημιά, 

ενώ το είχατε δανειστεί, εκτός αν η ζημία αυτή οφείλεται στη λογική και σωστή χρήση
■  Να ειδοποιήστε αμέσως την Υπηρεσία Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του Yarra Plenty αν μια κάρτα μέλους 

χαθεί ή κλαπεί
■ Να γνωστοποιήσετε την αλλαγή του ονόματος ή της διεύθυνσης μέσα σε επτά ημέρες.

Δανεισμός
■ Για να δανειστείτε πρέπει να παρουσιάσετε μια κάρτα βιβλιοθήκης 
■  Η προσωπική σας κάρτα βιβλιοθήκης είναι έγκυρη να χρησιμοποιηθεί σε κάθε υποκατάστημα της 

Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του Yarra Plenty
■  Το υλικό μπορεί να επιστραφεί σε κάθε υποκατάστημα της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης του Yarra Plenty
■  Μπορείτε να ζητήσετε μέχρι και 6 είδη που φυλάσσονται σε άλλο υποκατάστημα και μέχρι 4 από άλλη 

υπηρεσία βιβλιοθήκης (Διαδανεισμός Βιβλίων) ανά κάρτα.

Περίοδος Δανεισμού  3 εβδομάδες

Όρια   30 πράγματα
Όριο μέχρι και 10 για κάθε είδος οπτικοακουστικού υλικού συμπεριλαμβανομένων των 
CD μουσικής, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των DVD.

Καθυστερήσεις Ισχύει πρόστιμο καθυστέρησης 25 σεντς την ημέρα για κάθε πράγμα 

Ανανεώσεις
■ Παρέχονται 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα
■  Τα πράγματα της βιβλιοθήκης μπορούν να ανανεωθούν δύο φορές υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα 

περιμένει άλλος χρήστης
■ Κάντε ανανέωση του δανεισμού σε όλα τα υποκαταστήματα, στο Ίντερνετ ή μέσω τηλεφώνου.

Πρόσβαση στο Ίντερνετ
■ Η πρόσβαση είναι δωρεάν
■  Παρακαλούμε να έχετε την κάρτα και τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN) έτοιμα όταν θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε το Internet.

Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN) Ασφαλείας 
Όταν γίνετε μέλος θα σας ζητηθεί να προτείνετε έναν αριθμητικό PIN για την κάρτα μέλους. Το PIN σας επιτρέπει να 
έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο στη βιβλιοθήκη, να ζητήσετε αντικείμενα που είναι στους καταλόγους, να ανανεώσετε 
το υλικό της βιβλιοθήκης και να αλλάξτε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Greek


