Bibliotek

Ansökan om lånekort
Personnummer: ______________________________________

Namn:

Adress

___________________________

_________________________________

Efternamn

Förnamn

_______________________________________________________________
Gatuadress

_______________

__________________________________

Postnummer

Ort

______________________________

____________________________________________

Mobilnummer

E-postadress

För barn och ungdomar under 15 år, eller som saknar legitimation, krävs
underskrift av förälder/målsman.

Jag _____________________________intygar att uppgifterna ovan är korrekta och
att jag godkänner lånekortsreglerna:

_________________________________________________________________

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter så finns information här:
www.katrineholm.se/bibliotek/gdpr

Lånekortsregler
Du har ansvar för dina lån
När du lånar något på biblioteket är du ansvarig för det tills det är
återlämnat i vårt system. Tänk också på att du är ansvarig för att mediet
inte är förstört. Målsman ansvarar för sina barns lån.
Lånetid
Lånetiden är olika lång för olika medier. För att du ska slippa
förseningsavgifter ska du alltid kontrollera lånetiden på ditt kvitto. Du
ansvarar för att lämna tillbaka i tid.
Om du tappat bort ditt lånekort
Ditt lånekortet är en personlig handling som du är ansvarig för. Om du
tappat bort ditt lånekort kostar det 20 kronor för att få ett nytt. Tänk på
att kortet är en värdehandling. Om du förlorar ditt lånekort måste du
meddela biblioteket så att vi kan spärra det.
Förseningsavgift
Om du har missat att lämna tillbaka ett medie i tid får du en
förseningsavgift (fyra kronor per medie och dag).
Om du har mer än 150 kronor i skuld blir du spärrad och kan inte
använda bibliotekets tjänster. Du kan börja använda bibliotekets tjänster
igen när du har betalat din skuld.
Om du inte har lämnat tillbaka mediet inom sju dagar efter lånetidens
slut får du ett krav från oss. Är mediet reserverat kommer kravet
tidigare. Sju dagar efter det första kravet räknas mediet som försvunnet
och du får en räkning hemskickad. För avgifter för försvunna eller
förstörda medier se informationsfolder. Biblioteket förbehåller sig rätten
att pröva summan i varje enskilt fall.
Vi ger dig inga förseningsavgifter om du är under 15 år eller lånar
barnmedia, men om barnmediet är försvunnet eller förstört får du
betala för mediet enligt tabellen nedan.

