
Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak 4 

 
 użyczonego Oleskiej Bibliotece Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie 
 w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla 

osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2021” 
 

 (projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury)  

 
I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki wypożyczenia odtwarzacza cyfrowych 
książek mówionych Czytak 4  
 
 
II. Warunki wypożyczania urządzenia Czytak 4 czytelnikom Oleskiej Biblioteki 
Publicznej 
 

§ 2.  
 
1. Biblioteka może wypożyczać urządzenie Czytak 4 czytelnikom biblioteki – osobom 
niepełnosprawnym, wypełniającym definicję beneficjenta zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 
18. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.), jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do 
ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze 
wynikającym z natury upośledzenia, czyli osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom 
niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać 
normalnego druku. 
 
2. Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 są zobowiązani do podania numeru 
telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a 
Czytelnikiem. 
 
3. Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie 
wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna – Załącznik nr 1 
 
4.  Urządzenie Czytak 4 jest wypożyczane bezpłatnie. 
 

 § 3. 
 
1. Termin zwrotu urządzenia Czytak 4 określa Biblioteka, jednak czas wypożyczenia 
nie powinien być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie 
terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez 



Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece 
Publicznej. 
 

§ 4 

1. Z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytak 4, Czytelnik staje się za niego 
całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym 
terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony. 

2. W wypadku uszkodzenia urządzenia Czytak 4, Czytelnik ponosi koszty jego 
naprawy nieobjęte gwarancją producenta. 

3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia urządzenia Czytak 4, 
Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania Czytaka 4 

  

Potwierdzenie wypożyczenia Czytaka 4 nr  

 

 

Czytelnik (imię i nazwisko) .......................………………............................................................ 

pesel ......……………......…….................. nr tel. ……..........................……..... wypożyczył Czytaka 4 
będącego na stanie Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie 
i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym 
regulaminem. 

 

.....................……………...   dnia ...................................................................… 

 (podpis czytelnika) 

 

 
 

 


