
PŘÍLOHA  KNIHOVNÍHO  ŘÁDU 

č. 5 

Pravidla půjčování tematických kufříků 
 

 tematické kufříky jsou zaevidovány v katalogu Městské knihovny Lysá nad Labem 

 tematické kufříky lze půjčovat prezenčně i absenčně 

 

Prezenční půjčování: 
 prezenčně si tematický kufřík může půjčit každý registrovaný čtenář, který nemá vůči knihovně žádné 

závazky. 

 jednomu čtenáři se půjčuje pouze 1 tematický kufřík 

 před půjčením si čtenář zkontroluje obsah kufříku dle přiloženého seznamu. Jeho vypůjčením pak 

stvrzuje, že kufřík obsahuje všechny náležitosti a že je kompletní. Od vypůjčení kufříku pak nese 

odpovědnost za veškeré případné ztráty. 

 vypůjčitel je povinen tematický kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen, a po celou dobu výpůjčky za něj 

plně zodpovídá 

 vypůjčitel není oprávněn přenechat tematický kufřík k užívání jiné osobě 

 

Absenční půjčování: 
 tematický kufřík si absenčně mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně 

registrovaní nejméně 6 měsíců a nemají vůči knihovně žádné závazky 

 jednomu čtenáři se půjčuje pouze 1 tematický kufřík na maximální dobu 1 měsíce bez možnosti 

prodloužení  

 před půjčením si čtenář zkontroluje obsah kufříku dle přiloženého seznamu. Jeho vypůjčením pak 

stvrzuje, že kufřík obsahuje všechny náležitosti a že je kompletní. Od vypůjčení pak nese odpovědnost 

za veškeré případné ztráty. 

 po kontrole je čtenář povinen složit vratnou kauci ve výši 200,- Kč., která mu bude v případě řádného 

vrácení vrácena zpět 

 vypůjčitel je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen. V případě, že dojde k poškození nebo 

ztrátě, nahradí vzniklé náklady v plné výši. 

 vypůjčitel není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě 

 

Vracení:  
 čtenář je povinen vrátit tematický kufřík ve stanoveném termínu  

 v případě prodlení je čtenář povinen zaplatit poplatek z prodlení ve výši 10,- Kč za každý 1 výpůjční 

den po překročení výpůjční lhůty  

 po vrácení kufříku knihovna zkontroluje, zda je vrácen v pořádku a se všemi komponenty. Tuto 

kontrolu provede knihovna v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 1 týdne po vrácení 

kufříku. Poté, co je tematický kufřík knihovnou zkontrolován a zkonstatuje, že byl vrácen v pořádku, 

vrátí čtenáři kauci, kterou zaplatil při vypůjčení.  

 

Poškození či ztráta: 

 v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů kufříku nebo celého kufříku je čtenář povinen 

uhradit vzniklou škodu. Celková cena kufříku je uvedena v katalogizačním záznamu dané položky. 

 v případě zjištění poškození či ztráty se u absenční výpůjčky vratná kauce nevrací a slouží k pokrytí 

vzniklé škody. Pokud jsou škody vyšší než 200 Kč, je čtenář povinen zbývající částku doplatit.  

 při ztrátě jednoho druhu komponentu je nutné nahradit celou sadu  

 

Příloha č. 5 nabývá platnosti 1. 3. 2014   
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