Provozní řád pro absenční a prezenční půjčování elektronických čteček v KMO
I. Režim půjčování
Elektronické čtečky jsou k dispozici v knihovnách:
Ostrava 1 – Daliborova, J. Trnky
Ostrava 2 – Radvanice
Ostrava 3 – Dr. Martínka, Výškovice
Ostrava 4 – Podroužkova
Ostrava 5 – ústředí dospělé, dětské, studovna;
1. e-čtečku si mohou absenčně vypůjčit pouze registrovaní čtenáři KMO, starší 18 let,
s platnou registrací v KMO nejméně 1 rok a vyrovnanými závazky vůči KMO
2. výpůjčky se realizují na základě smlouvy mezi čtenářem a KMO, ve které jsou
stanoveny veškeré podmínky půjčování
3. rezervace na e-čtečku je možná osobně nebo elektronicky přes katalog KMO
4. e-čtečky se půjčují absenčně (domů) na 1 kalendářní měsíc po sepsání smlouvy
o absenční výpůjčce. Výpůjčku e-čtečky není možné prodloužit, je nutné složit
vratnou kauci 500 Kč.
5. e-čtečky se také půjčují prezenčně (na místě, v knihovně), po sepsání smlouvy
o prezenční výpůjčce a to bezúplatně
6. čtenář je povinen prokázat při půjčování a vracení totožnost platným občanským
průkazem nebo jiným průkazem totožnosti
7.

čtenář je povinen zacházet s e-čtečkou podle přiloženého návodu

8.

před půjčením je zkontrolována funkčnost e-čtečky a půjčuje se nabitá

II. Režim vracení
1. čtenář je povinen vrátit e-čtečku ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí
sankční poplatek 10,- Kč za každý započatý den
2. e-čtečka se vrací nabitá (není-li tomu tak, musí čtenář počkat, až ji obsluha nabije
a zkontroluje její funkčnost)
3.

v případě poškození či ztráty příslušenství nebo celé e-čtečky je čtenář povinen
uhradit vzniklou škodu v plné výši, kauce bude použita na úhradu části škody

4.

v případě nevrácení e-čtečky, kde kauce pokrývá jen cca 10 % její pořizovací ceny,
budou všechny tyto případy, po neúspěšných upomínkách dle knihovního řádu,
bez výjimky předány obvyklým postupem k vymáhání právníkem. Vzhledem
k pořizovací ceně převyšující 5.000,-Kč se podle stávající legislativy jedná o trestný
čin se všemi z toho vyplývajícími důsledky a možnostmi vymáhání (možnost podat
trestní oznámení, exekuce atd.)

a.
b.
c.
d.

5.

pokud při vrácení vznikne pochybnost , že e-čtečka nebo ostatní komponenty
nejsou v pořádku, bude pracovníkem knihovny vyplněn formulář Závady na e-čtečce
při vrácení a do doby prověření funkčnosti pracovníky ÚIT (nejdéle do 5 pracovních
dnů) nebude vrácena kauce

6.

cena e-čtečky a jednotlivých doplňků

e-čtečka
adaptér
USB kabel
pouzdro

cena 5353,- Kč
cena 155,-Kč
cena 70,-Kč
cena 299,-Kč

Další informace k e-čtečkám jsou umístěny na www.kmo.cz, sekce e-knihovna
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