Výpůjční řád Knihovny cizojazyčné literatury Jazykového centra Correct
Knihovna cizojazyčné literatury (KCL) Jazykového centra Correct nabízí své služby
studentům, klientům, lektorům, ale i všem zájemcům z řad široké veřejnosti.
Poskytované služby:
• absenční a prezenční výpůjčky knih z vlastního fondu
• rezervace výpůjček
• prolongace (= prodloužení) výpůjček
1. Čtenářem KCL se mohou stát občané ČR/jiní státní příslušníci starší 15 let, kteří jsou
způsobilí ve smyslu občanskoprávních předpisů k právním úkonům. Podmínkou je
uhrazení registračního poplatku, předložení občanského průkazu (cestovního pasu)
a vyplnění registračního formuláře s kontaktními údaji, ve kterém se čtenář zaváže
k dodržování výpůjčního řádu.
2. Cena registrace je 50 Kč a platí na 1 rok. Při každé výpůjčce je čtenář povinen složit
vratnou zálohu 200 Kč/kniha. Tato záloha je čtenáři po vrácení knihy a předložení
dokladu o složení zálohy vyplacena zpět!
3. Každý čtenář si může půjčit max. 3 knihy a 5 periodik.
4. Tituly k vypůjčení je možno rezervovat elektronicky po přihlášení do on-line katalogu.
Přihlašovací údaje do katalogu obdržíte při registraci.
5. Základní výpůjční doba knih i periodik je 1 měsíc. Výpůjční dobu si může čtenář 2x
prodloužit po přihlášení do on-line katalogu.
6. Neodevzdá-li čtenář v dané lhůtě vypůjčenou knihu či periodikum, bude upomenut
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Poplatek za upomínku je 10 Kč. Čtenář
může být upomenut maximálně třikrát.
7. V případě ztráty či poškození knihy nemá čtenář nárok na vrácení zálohy 200 Kč. Na
vrácení této zálohy nemá nárok ani ten čtenář, který nevrátí knihu do 7 dní po třetí
upomínce.
8. Čtenář je povinen vypůjčený titul vrátit v takovém stavu, v jakém jej přijal,
s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Při převzetí titulu je rovněž povinen nahlásit
všechny závady, jinak nese odpovědnost za veškeré později zjištěné závady.
9. Čtenář je povinen nahlásit Jazykovému centru Correct případnou změnu kontaktních
údajů. Pokud tak neučiní a upomínka či jiné informace budou zaslány na špatný
kontakt, není pro čtenáře změna kontaktních údajů omluvou.
10. Čtenář nesmí knihy či časopisy dále půjčovat jiným osobám.
11. Pokud čtenář soustavně porušuje Výpůjční řád KCL, může být z řad čtenářů vyloučen.
Zároveň mu tak zaniká nárok na vrácení registračního poplatku.
12. Podpisem, popř. vyplněním a odesláním registračního formuláře čtenář vyjadřuje
souhlas s výpůjčním řádem Knihovny cizojazyčné literatury Jazykového centra
Correct.

