
REGULAMIN DZIEWCZYŃSKIEJ PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI 

 

1. Korzystanie z wypożyczalni DZIEW/CZYŃSKIEJ PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI jest bezpłatne. 

2. Wypożyczenie książek następuje po podpisaniu regulaminu i założeniu karty bibliotecznej. 

3. Książki wypożycza się na okres 3 tygodni, przy czym wypożyczający może mieć na swoim 

koncie nie więcej niż 3 książki. 

4. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony, o ile ta książka nie została 

zarezerwowana przez innego wypożyczającego. 

5. Z katalogiem książek można zapoznać się na stronie www projektu w zakładce “półka z 

książkami” lub poprzez portal Lubimyczytać.pl - konto Dziew.czyny. 

6. Po wybraniu książek należy przesłać ich rezerwację na maila: 

dziewczynska.polka@gmail.com . Na maile odpowiadamy do 48 godzin. 

7. Odbiór książek następuje po wcześniejszym umówieniu się.  

8. Czytelnik przy zapisie powinien: 

- okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, 

- wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczania książek - 

podpisać ją. 

9. Za czytelnika do lat 16. kartę zobowiązania oraz regulamin podpisują rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

10. Czytelnik wyraża zgodę na tradycyjną i komputerową rejestrację danych osobowych i ich 

przetwarzanie dla celów bibliotecznych. 

11. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością biblioteki. 

Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia 

należy zgłosić DZIEW/CZYNOM. 

12. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiadają 

wypożyczający, którzy zobowiązani są odkupić taką samą książkę. 

13. Jeżeli odkupienie takiej samej książki nie jest możliwe, DZIEW/CZYNY wskazują inną 

pozycję o zbliżonej wartości. 

14. W wypadku braku zwrotu książek w ustalonych terminie, wypożyczający zostanie 

pozbawiony możliwości korzystania z wypożyczalni. 

 

 

Oświadczam iż znane mi są postanowienia REGULAMINU DZIEW/CZYŃSKIEJ PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI. 

Tym samym zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Imię, nazwisko .......................................................................................... 

czytelny podpis ................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

kwestionariuszu na potrzeby działalności DZIEW/CZYNSKIEJ PÓŁKI Z KSIĄŻKAMI zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 

roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
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