
Nilqgħuk fil-Librerija Reġjonali ta’ Yarra Plenty 
Kundizzjonijiet Ġenerali

Bħala membru/persuna li taċċetta responsabbilità int għandek:

■ Timxi mal-Liġijiet tas-Servizz tal-Librerija Reġjonali ta’ Yarra Plenty
■  Taġixxi b’konsiderazzjoni u b’korteżija ma’ l-istaff u oħrajn li jkunu jużaw 

il-librerija waqt li tkun fil-librerija
■  Taċċetta responsabbilità għall-għażla ta’ materjal tal-librerija minn 

applikant jekk ikun taħt 18-il sena
■  Taċċetta responsabbilità għal aċċess ta’ l-Internet mill-applikant jekk ikun 

taħt 18-il sena
■  Tieħu responsabbilità għall-oġġetti kollha li jinħarġu fuq il-kard ta’ sħubija 

sakemm ikunu rritornati lura fil-librerija
■  Tħallas għall-ispejjeż ta’ oġġetti li jerġgħu jinxtraw wara li jintilfu, jinqerdu 

jew li ssirilhom ħsara waqt li jkunu mislufa lilek, minbarra fil-każ ta’ ħsara 
li tkun ikkaġunata għal użu xieraq u ġust

■  Tgħarraf mill-ewwel lis-Servizz tal-Librerija Reġjonali ta’ Yarra Plenty 
jekk kard ta’ sħubija tintilef jew tinsteraq

■ Tgħidilhom bi bdil ta’ isem jew indirizz f’sebat ijiem.

Self
■ Kard tal-librerija għandha tkun ippreżentata biex tissellef xi ħaġa
■  Il-kard tal-librerija tiegħek hija valida biex tkun użata f’kull fergħa tal-

Librerija Reġjonali ta’ Yarra Plenty
■  Oġġetti jistgħu jkunu rritornati lura f’kull fergħa tal-Librerija Reġjonali ta’ 

Yarra Plenty
■  Tista’ titlob għal sa 6 oġġetti biex jinżammu għalik li jkunu f’fergħa oħra 

tal-librerija u sa 4 oġġetti minn servizz ta’ librerija oħra (Self bejn Libreriji) 
kull kard.

Maltese



Perjodu ta’ Self 3 ġimgħat

Limitu  30 oġġett
Limitu ta’ mhux aktar minn 10 oġġetti ta’ 
kwalunkwe tip wieħed ta’ materjal awdjoviżwali, 
inklużi CDs mużikali, Logħob tal-Kompjuter 
u DVDs.

Oġġetti rritornati tard  Japplika ħlas ta’ 25 ċenteżmu għal kull oġġett kull 
jum li jkun irritornat tard

Tiġdid ta’ oġġetti
■ Jista’ jsir 24/7
■  Oġġetti jistgħu jiġġeddu darbtejn sakemm xi ħadd ieħor ma jkunx qed 

jistenna biex jissellifhom
■ Tiġdid ta’ oġġetti jista’ jsir f’kull fergħa, online jew bit-telefon.

Aċċess bl-internet
■ Aċċess huwa b’xejn 
■  Jekk jogħġbok żomm il-kard u l-PIN tiegħek lesti meta tkun trid 

tuża l-Internet

PIN ta’ Sigurtà
Meta tissieħeb tkun mitlub biex tagħżel PIN numeriku fuq il-kard ta’ sħubija 
tiegħek. Bil-PIN jista’ jkollok aċċess għall-internet fil-librerija, tagħmel talbiet 
għal oġġetti fuq il-katalogu, iġġedded oġġetti u tibdel id-dettalji personali 
tiegħek.


