BIBLIOTEKA W FISKSÄTRA
Opłaty za rezerwację:

tel. 08-718 8435

Wypożyczenie długodystansowe (z biblioteki spoza
gminy Nacka): 30 kr

Fisksätra Torg 20, 133 41 Saltsjöbaden
fisksatra@forumbiblioteken.se

Opłaty za przetrzymanie (obowiązują wypożyczających
od 16. roku życia):

BIBLIOTEKA W CH NACKA FORUM

za każdy rozpoczęty tydzień przetrzymania materiału

tel. 08-718 9625

dla dorosłych: 10 kr

Värmdövägen 189, 131 40 Nacka

za każdy rozpoczęty tydzień przetrzymania numeru
czasopisma: 5 kr
za płatny materiał za każdy dzień: 10 kr (DVD).
Maksymalna opłata za przetrzymanie: 250 kr.

forum@forumbiblioteken.se
BIBLIOTEKA W ORMINGE
tel. 08-718 8701

Opłaty za niezwrócone materiały:
książka dla dorosłych/audiobook: 175 kr

Ormingeplan 3, 132 30 Saltsjö-Boo
orminge@forumbiblioteken.se

książka dla dzieci: 100 kr
czasopismo dla dorosłych: 50 kr
czasopismo dla dzieci: 10 kr
film lub gra wideo: 500 kr
Za niezwrócone materiały obowiązuje podana opłata za

zagubienie lub wartość odtworzeniowa przy wyższej kwocie.

Pozostałe opłaty:
wypożyczenie filmu lub gry wideo: 20 kr.

www.bib.nacka.se

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I OPŁATY

Opłaty

Biblioteka
w Fisksätra,
CH Nacka Forum,
Orminge

Regulamin wypożyczania dla
dorosłych (od 16. roku życia)
Wypożyczanie materiałów z biblioteki jest bezpłatne.
Niezbędna jest karta biblioteczna. Po okazaniu
legitymacji bezpłatnie wystawiamy kartę biblioteczną
na poczekaniu.

Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich
bibliotekach gminy Nacka, a wypożyczone książki
można oddać w dowolnie wybranej bibliotece
gminy Nacka.
Za kartę biblioteczną i wypożyczone materiały
odpowiada osobiście posiadacz karty. Za materiały
wypożyczane przez dziecko odpowiada opiekun.
Dzieci otrzymują kart biblioteczne w bibliotece
po ukończeniu 7. roku życia.
Karta biblioteczna jest obiektem wartościowym
i należy ją chronić przed zagubieniem. Datę zwrotu
można znaleźć na pokwitowaniu wydawanym przy
wypożyczeniu materiału. Należy ją zapisać! Jeśli
nikt nie zarezerwował wypożyczonego materiału,

Jeśli materiał zostanie oddany do biblioteki po wyznaczonej

Regulamin dla dzieci i młodzieży

dacie zwrotu, biblioteka pobierze opłatę za przetrzymanie.
Można poprosić o przesyłanie przypomnień o zbliżających
się datach zwrotu SMS-em lub e-mailem.
Gdy sumaryczne zadłużenie wobec biblioteki przekroczy
100 kr, nie można korzystać z usług wypożyczania.
Jeśli wypożyczana książka zostanie zniszczona lub

zagubiona, należy za nią zapłacić.
Użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem. Niezwracanie materiałów i nieregulowanie
zadłużenia może spowodować zakaz korzystania z usług
wypożyczania oraz skierowanie sprawy do komornika.

Wypożyczanie z biblioteki jest bezpłatne. Możesz
wypożyczyć tyle książek, ile chcesz, i możesz je trzymać
przez cztery tygodnie. Jeśli nie skończysz książki w tym
czasie, możesz przedłużyć wypożyczenie, jeśli nie
zarezerwował jej nikt inny.
Twoja karta biblioteczna jest ważna we wszystkich bibliotekach
w gminie Nacka.
Nie zgub swojej karty bibliotecznej! Odpowiadasz za książki,
które pożyczasz przy użyciu swojej karty bibliotecznej. Zgłoś
do biblioteki kradzież lub zgubienie karty bibliotecznej.
Oddawaj książki na czas, bo inni też mogą chcieć je
wypożyczyć. Książki możesz oddawać w dowolnej bibliotece
w gminie Nacka. Jeśli spóźnisz się z oddaniem książek,
otrzymasz przypomnienie SMS-em lub e-mailem. Jeśli
wypożyczana książka zostanie zniszczona lub zagubiona,
musisz za nią zapłacić.
Zgłoś do biblioteki zmianę swojego adresu lub numeru telefonu.
Gdy skończysz 16 lat, zacznie obowiązywać Cię regulamin dla
dorosłych.

Zawsze zabieraj ze sobą do biblioteki swoją kartę biblioteczną.

można przedłużyć okres wypożyczenia.
Książki wypożyczone oraz znajdujące się w innych
bibliotekach w gminie Nacka bądź na terenie Szwecji
można przeważnie zarezerwować. Koszt rezerwacji
książek spoza gminy Nacka wynosi 30 kr za książkę.
Gdy książka będzie gotowa do odbioru w bibliotece,
wysyłamy powiadomienie pocztą, SMS-em lub e-mailem.

Serdecznie zapraszamy!

