Městská knihovna Ostrov, p. o.
Zámecký park 224, 363 01 Ostrov
IČ: 709 266 20

Přihláška čtenáře mladšího 15 let
Městská knihovna Ostrov, p. o., IČ 70926620, Zámecký park 224, 363 01 Ostrov (dále jen MK Ostrov)
a čtenář:

Č. smlouvy (č. čtenáře):

Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:
Chlapec / Dívka (zakroužkujte)

Adresa trvalého bydliště čtenáře:
Ulice a číslo:

PSČ:

Město:

Za souhlasu zákonného zástupce čtenáře:
Příjmení:

Jméno:

Datum narození: (DD.MM.RRRR)

Titul: (není nutné vyplňovat)

Doručovací adresa (v případě vyplnění bude na tuto adresu odesílána veškerá oficiální korespondence):
Ulice a číslo:

PSČ:

Město:

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:
I.
a) MK Ostrov se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky jsou stanoveny
v knihovním řádu.
b) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem, zejména s pravidly pro náhrady škod a smluvními
pokutami za porušení povinností a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu ukládá knihovní řád.

353 434 300
773 546 490
info@mkostrov.cz
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IČ: 709 266 20

II.
a) MK Ostrov umožní čtenáři přístup k aktuálnímu knihovnímu řádu. Knihovní řád je k nahlédnutí v prostorách
MK Ostrov a na internetové stránce www.mkostrov.cz.
b) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.
c) MK Ostrov oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností takto:
a. v MK Ostrov snadno viditelnými upozorněními na změnu,
b. na internetové stránce MK Ostrov,
c. jiným vhodným upozorněním.
III.
Čtenář souhlasí, aby jej MK Ostrov v případě potřeby kontaktovala také těmito způsoby:
E-mail:

Telefon:

IV.
Čtenář žádá, aby mu chodila oznámení o službách (formou sms nebo e-mailu):
Služba:

Zaškrtněte:

Připomínka – upozornění o blížícím se konci výpůjční lhůty (poplatek – viz ceník služeb)
Upomínka (1., 2.)
Informace spojené se službami čtenáři (rezervace, odložení z poličky atd.)
Informace o plánovaných akcích (max. 4 měsíčně)

SMS

E-MAIL

(přednostně)

(přednostně)

SMS
(E-MAIL)

NEMÁM
ZÁJEM

V.
a) Čtenář se ve vlastním zájmu zavazuje oznámit, bez zbytečného odkladu, změnu kteréhokoliv údaje
uvedeného v této přihlášce.
b) Čtenář souhlasí, aby MK Ostrov zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným
v knihovním řádu.
Místo:

Datum:

Podpis zákonného zástupce čtenáře:

Ověření přihlášky provedl/a:
Datum:

353 434 300
773 546 490
info@mkostrov.cz

Podpis knihovníka/knihovnice:

https://mkostrov.cz

