
Witamy w Bibliotece Regionalnej Yarra Plenty 
Ogólne zasady członkowstwa

Jako członek musisz:

■ Stosować się do Regulaminu Usług Biblioteki Regionalnej Yarra Plenty
■  Być uprzejmym i odnosić się z szacunkiem do pracowników i użytkowników 

Biblioteki 
■  Wziąć odpowiedzialność za wybór materiałów dostępnych w bibliotece 

przez członków poniżej 
18-go roku życia 

■  Wziąć odpowiedzialność za dostęp do Internetu przez członków poniżej 
18-go roku życia 

■  Wziąć odpowiedzialność za wszystkie przedmioty wypożyczone z biblioteki 
na podstawie karty członkowskiej aż do momentu ich zwrotu do biblioteki

■  Pokryć koszty zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych przedmiotów i 
materiałów, oprócz przypadków, gdzie zniszczenie to nastąpiło podczas 
poprawnego używania danego przedmiotu i nie z winy użytkownika 

■  Bezzwłocznie zawiadomić Bibliotekę Regionalną Yarra Plenty, jeśli Twoja 
karta członkowska została zagubiona lub skradziona 

■  Zawiadomić bibliotekę o zmianie imienia, nazwiska lub adresu w ciągu 
7 dni od daty nastąpienia zmiany. 

Zasady wypożyczania
■ Karta członkowska musi być każdorazowo przedstawiona do wglądu 
■  Karta jest ważna we wszystkich oddziałach Bibliotek Regionalnych 

Yarra Plenty 
■  Wypożyczone przedmioty i materiały mogą być zwrócone do dowolnego 

oddziału Bibliotek Regionalnych Yarra Plenty 
■  Maksymalna dopuszczalna ilość wypożyczonych egzemplarzy z innego 

oddziału biblioteki wynosi 6 na jedną kartę, oraz 4 na kartę, jeśli przedmioty 
wypożyczone pochodzą z innej biblioteki (Inter-Library Loan).

Polish



Okres wypożyczania 3 tygodnie

Ograniczenia  30 sztuk
Limit 10 sztuk audiowizualnego materiału, w tym 
dysków muzycznych CD, gier komputerowych i 
filmów DVD. 

Zwroty po terminie  Stosowana jest stawka 25 c za sztukę za każdy 
dzień zwłoki

Odnowienia/przedłużanie terminów zwrotu
■ Dostępne 24/7
■  Możliwe jest dwukrotne przedłużenie terminu zwrotu każdego egzemplarza 

pod warunkiem, że dany materiał nie jest oczekiwany przez innego 
członka biblioteki 

■  Termin zwrotu można przedłużyć w każdym oddziale biblioteki, 
telefonicznie lub przez Internet.

Dostęp do Internetu
■ Dostęp jest bezpłatny
■ Chcąc użyć Internetu miej przygotowaną kartę członkowską i numer PIN

Bezpieczeństwo PINu 
W momencie zostania członkiem biblioteki wybrany przez Ciebie numer cyfrowy 
PIN zostanie zapisany na Twojej karcie członkowskiej. PIN ten umożliwi Ci 
dostęp do Internetu w bibliotece, zamawianie materiałów z katalogu biblioteki, 
przedłużanie terminu zwrotu oraz zmianę Twoich danych osobistych.


