PŘIHLÁŠKA
UŽIVATELE STARŠÍHO 15 LET
S MOŽNOSTÍ VÝPŮJČEK ZVUKOVÝCH KNIH
Středočeská vědeckáknihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641 272 01 Kladno
(dále jen Knihovna) a
uživatel:
Číslo průkazu: (vyplní Knihovna) ….…………………………..…………….....................
Jméno a příjmení: (hůlkovým písmem) …………………………………………….…......
Datum narození: ……………………………………číslo OP: …………............................
Trvalé bydliště: ulice, číslo: ………………………………………………………...............
Město: .......................................................... PSČ: ………………………......................
Přechodné bydliště: ulice, číslo: …………………………………………….………..........
Město: .......................................................... PSČ: ……………………..........................
Telefon / mobil: ……………………….……….. E-mail: …………………………..............
spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:
I.
1)
Knihovnase zavazuje uživateli poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž
podmínky a podrobnosti jsou stanoveny v Knihovním řádu.
2)
Uživatelprohlašuje, že se seznámil s Knihovním řádem a zavazuje se dodržovat
povinnosti, které mu Knihovní řád ukládá.
II.
1) Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně a na webových stránkách
www.svkkl.cz.
2) Registrovaný uživatel obdrží Knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.
3) Knihovna oznámí uživateli změny Knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich
účinností upozorněním v knihovně a na webových stránkách knihovny.
III.
1)
Registrovaný uživatel se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu
kteréhokoliv osobního údaje uvedeného v této přihlášce.

2)
Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedenýmv
Knihovním řádu.
IV.
1) Uživatel se zavazuje, že bude využívat vypůjčené zvukové knihy pouze pro vlastní potřebu.
Uvědomuje si, že jakékoli neautorizované kopírování či jiná forma rozmnožování celého díla
chráněného autorským zákonem, i jeho částí, rozšiřování, pronájem, půjčování, výměna,
jakákoli forma projekce a další formy předvádění pro jiné než domácí účely, jsou zakázány.
Porušování autorských práv bude stíháno podle platných právních předpisů, zejména
autorského a trestního práva.
Datum: …………………………… Podpis uživatele: ……………………….....................
Datum: ………………………….... Podpis knihovníka: ………..………………...............
Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů SVK: Ano / Ne
Datum: ………………………........ Podpis uživatele: ………………..…………………...
Podmínkou registrace uživatele SVK v Kladně, p. o. s možností výpůjček zvukových knih je
předložení průkazu ZTP/P nebo písemné potvrzení lékaře.

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE
Potvrzuji, že paní / pan ………………………………………………................................
Datum narození: …………………..................................................................................
má dlouhodobé zdravotní znevýhodnění, které jí/mu výrazně znesnadňuje či znemožňuje
čtení klasicky tištěných dokumentů.
Toto potvrzení se vydává pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, p. o., Gen.
Klapálka 1641, 272 01 Kladno, za účelem zařazení uživatele knihovny do kategorie
uživatelů s možností výpůjček zvukových knih.
Datum:
Podpis, razítko lékaře:

