Město Horažďovice vydává, na základě usnesení rady města č. 56/ bod 32, ze
dne 27.03.2017

Dodatek č. 2 Knihovního řádu
Městské knihovny Horažďovice
organizační složky města,

který upravuje a doplňuje Knihovní řád Městské knihovny Horažďovice
takto:

v bodu II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
se doplňuje Čl. 8b

Pravidla půjčování deskových her
Deskové hry jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
Absenčně si deskovou hru mohou vypůjčit pouze čtenáři s platným čtenářským
průkazem a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Horažďovice.
3. Uživatel může mít absenčně i prezenčně půjčenu pouze jednu hru. Po dobu absenční
výpůjčky uživatel zcela nese nebezpečí škody na vypůjčené hře.
4. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 28 kalendářních dnů. Výpůjční lhůtu není možné
prodloužit.
5. Před půjčením je uživatel povinen zkontrolovat obsah hry. Zároveň je povinen si hru
prohlédnout, a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.
6. Půjčené hry se vrací pouze na oddělení pro děti a mládež, a to ve výpůjční době
oddělení.
7. Při vrácení deskové hry musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou
všech komponent hry (cca 15 minut).
8. Při rezervaci je hra připravena k vyzvednutí po dobu 7 dnů od data odeslání oznámení o
rezervaci. V tomto případě se vyžaduje platná e-mailová adresa pro lepší komunikaci se
čtenářem.
9. V případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné odpovídá
uživatel za vzniklou škodu a je povinen Městské knihovně Horažďovice nahradit:
a) v případě ztráty jednotlivého komponentu škodu v naturální podobě dodáním
stejného, nebo plně zastupitelného komponentu, anebo nahradit částku nutnou
k pořízení takového komponentu,
b) v případě poškození či ztráty jednotlivého komponentu, jímž je snížena užitná
hodnota hry, ale není zcela znemožněno hru dále používat, paušálně dohodnutou
náhradu ve výši 50 Kč.
10. V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.
1.
2.

Sankční poplatky
Poplatky z prodlení
upomínka
1.
2.
3.
4.

deskové hry
ihned po uplynutí výpůjční lhůty –
na e-mail
14 dnů po 1. upomínce – poštou
14 dnů po 2. upomínce
14 dnů po 3. upomínce

Smluvní pokuta při poškození dokumentu

5 Kč
20 Kč
40 Kč
200 Kč
50 Kč

v bodu V. Závěrečná ustanovení
v Čl. 22 se mění znění odstavce č. 2 Účinnost knihovního řádu a nahrazuje se
novým zněním takto:
2.

Tento Knihovní řád byl schválen radou města dne 29.05.2002 na dobu neurčitou, s
účinností dnem 01.07.2002, ve znění dodatku č. 2 Knihovního řádu, který nabývá
účinnosti dnem 01.04.2017.

V Horažďovicích dne 23.03.2017

Ing. Michael Forman
starosta
Města Horažďovice

