REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI
KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI STOWARZYSZENIA
SIETAR POLSKA

§I
Przepisy ogólne
1. Regulamin określa zasady
Stowarzyszenia SIETAR Polska

i

warunki

korzystania

z

Biblioteki

2. Lista z zasobami Biblioteki dostępna jest na stronie SIETAR Polska
http://sietar.pl/biblioteka/
3. Zasoby biblioteczne SIETAR Polska dostępne są w Katedrze
Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagielońskiego, przy ul.
Grodzkiej 52 w Krakowie, II p.
3. Zasoby Biblioteki to zbiory książkowe, zbiory multimedialne oraz
czasopisma udostępnione przez SIETAR Polska
4. Zagubienie lub zniszczenie ksiązki należy niezwłocznie zgłosić do
info@sietar.pl. Za zniszczenie książki odpowiada użytkownik.
5. Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są do celów statutowych
Biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2016 r.

§ II
Prawo i zasady korzystania z Biblioteki
1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają wyłącznie członkowie
SIETAR Polska posiadający opłaconą składką członkowską.
2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3. Użytkownik ma prawo do jednorazowego wypożyczenia maksymalnie
trzech pozycji.
4. Każda pozycja może zostać wypożyczona na okres dwóch miesięcy.
5. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu musi zostać zgłoszana najpóźniej w
tydzień przed jego upływem.
6. Na uzasadnioną prośbę użytkownika, pozycja może zostać przedłużona na
okres dodatkowych dwóch miesięcy.

§ III
Wypożyczenie pozycji z Biblioteki
1. W celu sprawdzenia dostępności wybranej / wybranych pozycji należy:
a) wysyłać zapytanie wraz z wybranym tytułem / tytułami na adres
info@sietar.pl
b) potwierdzona zostanie dostępność pozycji oraz osoba kontaktowa z KPSC
UJ, która umożliwi jej odbiór we wskazanym terminie

c) jeśli dana pozycja jest niedostępna i zostanie udzielona zgoda na
udostępnianie danych użytkownika, zostanie on wskazany w celu
umożliwienia przekazania książki
2. W celu wypożyczenia wybranej pozycji z Biblioteki należy:
a) zgłosić się w potwierdzonym wcześniej terminie do osoby udostępniającej
bądź użytkującej książkę
b) złożyć podpis potwierdzający wypożyczenie książki i zobowiązujący się do
przestrzegania niniejszego regulaminu
c) możliwe jest wypożyczenie pozycji przez osobę trzecią - w takim przypadku
osoba trzecia powinna złożyć podpis potwierdzający wypożyczenie książki
d) przy przekazaniu książki przez innego użytkownika - należy wysłać
informację o wypożyczeniu na adres info@sietar.pl

§ IV
Zwrot pozycji do Biblioteki
W celu zwrotu wybranej pozycji z Biblioteki należy:
a) skontaktować się z osobą kontaktową z KPSC UJ w celu uzgodnienia
terminu zwrotu
b) odesłać książkę na adres uzgodniony z osobą kontaktową z KPSC UJ w
celu uzgodnienia terminu zwrotu
c) przy przekazaniu książki do innego użytkownika - należy wysłać informację
o wypożyczeniu na adres info@sietar.pl

