Österåkers
Bibliotek
Ansökan om lånekort, FÖRSKOLA
Personal på förskolor i Österåkers kommun har rätt att införskaffa ett lånekort till respektive avdelning
som gäller på biblioteken i Österåkers kommun.
Kortet används av pedagogen för lån av media åt barn som ska användas på förskolan.
Kortet är knutet till förskolan och respektive avdelning.
Lånekortets giltighet är ett år. Därefter kan kortets giltighetstid förlängas ytterlige ett år i taget.
Efter godkännande av förskolans rektor/förskolechef kan pedagogen begära lånekort på biblioteket.
Pedagogen ska se till att median kommer tillbaka i tid.
Förskolan ansvarar för de lånad media.
Försvunna och förstörd media ersätts av förskolan.
Inga privata lån på detta kort.
MEDTAG ALLTID LÅNEKORTET VID LÅN PÅ BIBLIOTEKET.
Bibliotekets ordinarie låneregler gäller, se baksidan.
Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner villkoren för lånekort:
Förskola

Avdelning

Adress

Postnr

Ort

Pedagogens namn

Telefonnummer

E-postadress

Rektors/förskolechefs underskrift

Rektors/förskolechefs namnförtydligande

Datum

Bibliotekets låntagare förs in i ett låneregister för att möjliggöra administration av utlåningsverksamheten.
Dessa personuppgifter lämnas inte ut till andra.

Januari 2018

Låneregler
Det är gratis att låna böcker och lånetiden är i de flesta fall 28 dagar.
Den nedre åldersgränsen för att få ett lånekort är 6 år.
Lånekortet är en personlig värdehandling.
Kontakta biblioteket omedelbart om du förlorat kortet.
PRISER
Lånekort
Reservation
Fjärrlån
Hyra DVD/spel – en vecka
Hyra barn/ungdoms DVD – en vecka

Första kortet gratis, därefter 40 kr
10 kr Barn/ungdomsbok 0 kr
40 kr
25 kr
10 kr

FÖRSENINGSAVGIFTER – Det är din skyldighet att själv hålla reda på lånetiden
Vuxenbok/vecka
Maxbelopp/lånetillfälle
DVD-film/dygn
Barn DVD-film/dygn

10 kr
235 kr
10 kr
10 kr

AVGIFTER - förstörda, borttappade samt ej återlämnade medier
Vuxenbok
Barnbok
Pocket
Tidskrift
CD/MP3
DVD-film

360 kr
175 kr
80 kr
90 kr
180 kr
540 kr

Obetalda räkningar skickas till inkasso.
Betald avgift för förlorad och återfunnen media återbetalas inte.
Om du har ouppklarade lån eller obetalda avgifter över 100 kr blir lånerätten indragen till dess du betalat tillbaka
din skuld.
Biblioteket dataregistrerar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna
lämnas inte ut till utomstående och används enbart för Österåkers biblioteks verksamhet.

