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Pravidla půjčování DVD 
 

 DVD jsou zaevidovány v katalogu Městské knihovny Lysá nad Labem 

 DVD se půjčují absenčně 

 

Absenční půjčování: 
 DVD si absenčně mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří nemají vůči knihovně 

žádné závazky 

 Počet vypůjčených DVD jednomu čtenáři není omezen, pouze v případě, že se jedná o nově 

registrovaného čtenáře, je možné při první výpůjčce zapůjčit pouze 1 titul DVD. DVD nelze 

prolongovat.  

 před půjčením si čtenář zkontroluje, zda dokument je kompletní. Jeho vypůjčením pak stvrzuje, že 

DVD obsahuje všechny náležitosti. Od vypůjčení pak nese čtenář odpovědnost za veškeré případné 

ztráty či poškození. 

 Výše poplatků za vypůjčení DVD se řídí platným ceníkem knihovny.  

 vypůjčitel je povinen DVD užívat tak, aby nebylo poškozeno. V případě, že dojde k poškození nebo 

ztrátě, nahradí vzniklé náklady v plné výši. 

 vypůjčitel není oprávněn přenechat DVD k užívání jiné osobě. Vypůjčená DVD slouží pouze k domácí 

potřebě, není možno je užívat komerčně a jakkoli kopírovat.  

 Výpůjční doba DVD je následující:  

DVD půjčená v pondělí je třeba vrátit tentýž týden ve středu. 

DVD půjčená ve středu je třeba vrátit tentýž týden v pátek. 

DVD půjčená ve čtvrtek je třeba vrátit tentýž týden v pátek. 

DVD půjčená v pátek je třeba vrátit následující týden v pondělí. 

 

Vracení:  
 čtenář je povinen vrátit DVD ve stanoveném termínu  

 v případě prodlení je čtenář povinen zaplatit poplatek z prodlení ve výši půjčovného příslušného DVD, 

které se násobí počtem překročených dnů, ve kterých se DVD mělo vrátit. Dny pro vracení DVD jsou 

stanoveny na pondělí, středu a pátek. 

 po vrácení DVD pracovník knihovny ihned zkontroluje, zda je dokument vrácen v pořádku.  
 

 

Poškození či ztráta: 

 v případě poškození či ztráty DVD je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu, která se vyčíslí dle 

aktuální nákupní ceny či pořizovací ceny DVD. 

 

Příloha č. 6 nabývá platnosti 9. 7. 2014   
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