NORMA I FORMULARI DE SOL·LICITUD
DE LECTORS DE LLIBRES ELECTRÒNICS
La Biblioteca Municipal de Vinaròs ofereix el servei de préstec a domicili de lectors de llibres
electrònics (e-readers) a tots els usuaris de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana, prèvia
presentació del carnet de lector i la firma d’acceptació de les condicions d’ús. Tant el préstec com la
devolució d’aquests dispositius es realitzaran en el mostrador del primer pis de la Biblioteca.
Condicions d’ús
1. Per a fer ús del d’aquest servei cal presentar el carnet de lector adult de la Xarxa. El préstec és
personal i intransferible. Es prestarà 1 lector electrònic per carnet.
2. El préstec serà de 15 dies renovables 15 més. En cas de retard en la devolució s’aplicarà, per
cada dia de retard, 1 dia de sanció en l’ús dels serveis de la Xarxa. El lector sancionat en la Xarxa
no podrà fer ús d’aquest servei.
3. L’usuari és responsable de tots els dispositius inclosos en la caixa: lector electrònic Wolder
miBuk amb la funda, cable USB i carregador de bateria.
4. Si s’observa alguna situació anòmala en el funcionament, caldrà comunicar-ho immediatament a
la Biblioteca.
5. L’equip no es pot manipular ni el maquinari ni el programari instal·lats. L’aparell s’ha de tornar
en les mateixes condicions en què ha sigut lliurat a l’usuari. En cas de pèrdua o desperfectes per
mal ús, l’usuari es compromet, després de signar aquest formulari, a la reposició de l’aparell
prestat per un altre de les mateixes característiques o un model semblant establert per la
Biblioteca en el termini màxim de 30 dies. Es donarà la suspensió de l’ús dels serveis bibliotecaris
fins a la reposició del dit material.
6. L’usuari es compromet a respectar la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.
7. La Biblioteca no és responsable de l’ús inadequat que puguen fer els usuaris.
8. Un cop tornat el dispositiu, la Biblioteca comprovarà el correcte funcionament i configuració del
lector abans de tornar-lo a prestar.
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La Biblioteca es reserva el dret d’iniciar aquelles accions reglamentàries o legals necessàries en cas
d’incompliment d’aquesta normativa.
Un cop comprovat pel personal de la Biblioteca l’estat correcte de l’equip, el firmant manifesta
haver llegit i acceptar les condicions de préstec del lector de llibres electrònics.
Dades de l’usuari:
Nom i cognoms: …...........................................................................................
DNI: …...............................................
Núm. soci: ….........................
Dades de l’aparell:
Signatura: ....................................................
Codi de barres: ..........................................…........

Vinaròs, ..… de/d' ……………...………… de 2012
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