CONDICIONS PER AL PRÉSTEC DE LECTORS DE LLIBRES ELECTRÒNICS A LA XARXA MUNICIPAL
DE BIBLIOTEQUES DE CALVIÀ
La Xarxa Municipal de Biblioteques de Calvià, posa a la disposició dels ciutadans dotze lectos de llibres
electrònics (e-readers) en préstec.
USUARIS
1. Per utilitzar aquest servei és necessari tenir el carnet de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca
actualitzat i que aquest no es trobi bloquejat per incompliment de la normativa de préstec.
2. Els usuaris interessats en el préstec han de mantenir una xerrada informativa sobre l'ús del lector de
llibres electrònics amb la persona responsable de la biblioteca. També han d'acceptar i signar la
conformitat amb les condicions de préstec.
3. Igualment, els usuaris interessats ha d'haver fet els 18 anys. Si són menors d'aquesta edat han de
venir acompanyats d'un dels pares o del tutor legal, que seran els encarregats de signar la
conformitat amb les condicions de préstec.
CONDICIONS D'ÚS
1. Es pot prestar exclusivament un lector de llibres electrònics per persona, que anirà acompanyat
d'una guia i dels accessoris necessaris (bateria integrada i cable USB).
2. L'usuari és totalment responsable de l'equip prestat, de custodiar-lo i de tenir-ne cura durant el
préstec.
3. Qualsevol anomalia o mal funcionament del lector de llibres electrònics ha de comunicar-se
immediatament al personal de la biblioteca.
4. En cas d'extraviament, destrucció o deterioració del lector l'usuari haurà de reposar-lo amb un altre
de similars característiques.
5. L'usuari no pot manipular ni modificar les aplicacions ni la configuració del dispositiu prestat.
6. La biblioteca no proporciona dispositius d'emmagatzematge de dades. Si durant el període de
préstec l'usuari emmagatzema informació en el lector, l'ha d'eliminar abans de tornar-lo. La
biblioteca no es fa responsable de la pèrdua d'informació de l'usuari que es pugui produir.
7. En el moment de la devolució, el lector ha d'estar encés i amb la bateria completament carregada.
CONDICIONS DEL PRÉSTEC
1. L'usuari ha de sol·licitar el préstec a la pròpia biblioteca.
2. La durada del préstec és de 15 dies, amb la possibilitat d'una única pròrroga de 7 dies més, sempre
que no s'hagi ultrapassat la data de préstec inicial. La pròrroga s'ha de sol·licitar a la biblioteca per
telèfon.
3. Es poden fer reserves directament a la biblioteca o bé a través del telèfon. No poden fer-se reserves
a través del catàleg de la biblioteca a Internet.
4. La devolució amb retard del lector de llibres electrònics i els seus accessoris es penalitza amb dos
dies per cada dia de retard.
5. El personal de la biblioteca pot bloquejar el carnet d'usuari de forma cautelar des del moment que
es detecti l'incompliment de les normes.
La biblioteca es reserva el dret d'emprende les accions que cregui necessàries en cas d'incompliment
d'aquesta normativa.
La persona sotasignada manifesta que accepta les condicions establertes en aquest document:
Nom i llinatges: …..................................................................................................
DNI: …....................................................................................................................
Carnet de la biblioteca: …......................................................................................
Calvià. …............ d …................... de 20
Signatura

Segell biblioteca

