
KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcące Jezuitów   

im. św. Stanisława Kostki w Krakowie  

  

Fragment Regulaminu Biblioteki szkolnej  

dotyczący udostępniania czytników e-booków   

  

1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Bibliotece KOSTKI Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.  

2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie uczniowie KOSTKI, po 

wcześniejszym dostarczeniu oświadczenia Rodzica dotyczącego zapoznania się  z 

regulaminem wypożyczenia czytników e-booków.  

3. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania 

oświadczenia.   

4. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 3 tygodni z możliwością jednokrotnego 

przedłużenia terminu, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.   

5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.   

6. Użytkownik Biblioteki może złożyć zamówienie na czytnik w bibliotece szkolnej.   

7. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu 

czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.   

8. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich 

wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go 

wypożyczył.   

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów 

wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.   

10. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezpośrednio po zaobserwowaniu zmian do 

bibliotekarza.  

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w trakcie jego 

użytkowania, od momentu odbioru sprzętu do chwili jego zwrotu.  

  

  

  

  



       KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów 
  im. św. Stanisława Kostki w Krakowie  

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Biblioteki Szkolnej KOSTKI Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie  

  

  

OŚWIADCZENIE  

  

Imię i Nazwisko: …….………………………………………………..Klasa: …………………  

  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników                      

e-booków w Bibliotece KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów                           

im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.  

1. Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika poniosę 

pełną odpowiedzialność finansową w kwocie określonej niniejszym oświadczeniem.  

2. Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia e-czytnika, a także w przypadku zniszczenia 

lub zagubienia akcesoriów przynależnych do e-czytnika, poniosę odpowiedzialność 

finansową w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych 

akcesoriów, bądź koniecznych napraw.  

3. Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem/am stan urządzenia i:  

• nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu,  

• stwierdzam następujące usterki/braki  ……………………………………………  

4. Oświadczam, iż zwrócę e-czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie 

wypożyczenia. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika 

zobowiązuję się do wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej 

przez Bibliotekę, koniecznej do odkupienia sprzętu identycznego lub o równoważnych 

parametrach wraz z akcesoriami.  

5. Kwota należna w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika:  

• Czytnik………………………………  

• Etui do czytnika……………………..   

• Ładowarka…………………………..   

  

 ………………………                                                                  …………………………  

 Podpis Rodzica               Podpis Użytkownika  


