Ukrainisch

Реєстрація
1. Ласкаво просимо до бібліотеки!
2. Наша бібліотека дуже рада, що ви до нас прийшли. В години роботи ви маєте вільний доступ до
всіх носіїв інформації в бібліотеці.
3. У нашій бібліотеці ви можете взяти такі носії інформації:
· Книги
· Журнали
· Картки
· Компакт-диски
· DVD
4. Умови позики
· Ви можете позичати книги та інші інформаційні носії за річну плату в розмірі 5 євро.
· Позика безкоштовна.
· Дітям та молоді до 18 років позика безкоштовна.
4.1 Якщо ви хочете попередньо замовити книгу чи інший інформаційний носій, ви платите 1 євро.
Щойно інформаційний носій, який ви зарезервували, надійде, ви отримаєте сповіщення.
4.2 Для дітей та молоді бібліотека вимагає підпису батьків/опікунів.
4.3 Будь ласка, обережно поводьтеся з позиченими книгами та іншими інформаційними носіями. У
разі втрати або пошкодження, бібліотека вимагає відшкодування.
5. Повернення
5.1 Ви можете зберігати носій протягом 4 тижнів.
5.2 Просимо вчасно повертати позичені книги/носії або повідомити про подальше їх використання,
інакше бібліотека стягне плату.
6. Сподіваємося, вам сподобається наша пропозиція! І ми будемо раді, якщо ви розповісте про це в
колі своїх знайомих чи в об’єдняннях.
7. Чекаємо на вас у гості!
Дозвіл батьків на відвідування бібліотеки
1. Ваша дитина хоче позичити книги чи інші інформаційні носії з нашої бібліотеки. Для цього нам
потрібна ваша згода.
2. В цілому позичання в бібліотеці для вашої дитини віком до 18 років безкоштовно.
Якщо ваша дитина не поверне книгу чи інший інформаційний носій вчасно, то буде надіслано
попередження та подальше стягування плати. Будь ласка, переконайтеся, що ваша дитина дбайливо
ставиться до запозичених книг чи інших засобів інформації. У разі пошкодження, бібліотека має
вимагати відшкодування збитків.
3. Будь ласка, заповніть цю картку, підпишіть її та віддайте своїй дитині під час її наступоного
відвідування бібліотеки.
Будемо раді вітати вас у нашій бібліотеці!
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