
Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Koła nr 1 Polskiego Zrzeszenia Inżynierów  
i Techników Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie 

 
1. Zbiory (zwane tu m.in. materiałami) Biblioteki Koła nr 1 Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 

Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie (zwanej dalej Biblioteką), są udostępniane wszystkim,  
o niezawieszonym członkostwie, stowarzyszonym w Kole nr 1 Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych Zarząd Oddziału w Częstochowie (zwani dalej Stowarzyszonymi). 

 
2. Ze zbiorów można korzystać po zapoznaniu z niniejszym regulaminem i potwierdzeniu tego faktu czytelnym 

podpisem. 
 
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2. pozycje: 

3.1. < 100 stron = 7 dni; 
3.2. > 100 stron - co próg = +7 dni/100 stron. 

 
4. Wypożyczający może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów, jeśli nie stwierdzono 

zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających. 
 
5. Wypożyczanie materiałów: 

5.1. Kontakt telefoniczny (Marcin Folwaczny: 690-396-803) i omówienie dostępności oraz kwestii 
przekazania danej pozycji. 

5.2. Przekazanie pozycji i zaznaczenie w karcie: personaliów i daty wypożyczenia. 
 
6. Zwrot materiałów: 

6.1. Kontakt telefoniczny (Marcin Folwaczny: 690-396-803) i ustalenie przekazania pozycji. 
6.2. Przekazanie pozycji i zaznaczenie w karcie daty zwrotu. 

 
7. Wypożyczone materiały należy zwracać skąd zostały wypożyczone. 
 
8. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji odpowiada wypożyczający. 

8.1. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie mediów jest równe wysokości 
obowiązującej ceny rynkowej. 

8.2. Wypożyczający może za zgodą Przewodniczącego Zarządu Koła nr 1 lub upoważnionej przez niego 
osoby, dostarczyć zamiast zagubionego - inne, ale przydatne Bibliotece, jednak nie o mniejszej 
wartości. 

 
9. Jeśli wypożyczający nie zwraca pobranych pozycji w terminie określonym niniejszym Regulaminem, 

następuje blokada możliwości wypożyczania. 
 
10. Wypożyczający zobowiązany jest do poszanowania zasobów Biblioteki oraz do korzystania z nich zgodnie  

z przeznaczeniem. 
 
11. Wypożyczający nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być pozbawiony prawa do 

korzystania z usług Biblioteki. 
 
12. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać do Zarządu Koła nr 1 Polskiego Zrzeszenia Inżynierów  

i Techników Sanitarnych Zarząd Oddział w Częstochowie: 
12.1. elektroniczne wiadomości: g.wolfran@gmail.com; 
12.2. pisemnie: KOŁO 1 PZITS-OCz, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa. 

 
13. Zmiany w Regulaminie podawane są wypożyczającym w formie elektronicznej. Po upływie 21 dni od 

podania informacji o zmianach uważa się, że wypożyczający przyjął owe do wiadomości. 
 

POTWIERDZAM ZAPOZNANIE Z PRZEDMIOTOWYM DOKUMENTEM 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
CZYTELNY PODPIS 

 
 


