Č.1 ku Knižničnému a Výpožičnému poriadku Mestskej knižnice H. Zelinovej vo Vrútkach

CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV V MESTSKEJ KNIŽNICI HANY
ZELINOVEJ VO VRÚTKACH
Cenník služieb a poplatkov v Mestskej knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach
Poplatky v Mestskej knižnici H. Zelinovej vo Vrútkach platné od 1. októbra
2019

Registračný poplatok na polrok:
Poplatok:

• dospelí čitatelia
• študenti

3,50 €
2,50 €

• dôchodcovia

2,00 €

• deti do 15 rokov
• predškoláci

1,00 €
0,50 €

• jednorázové členské

1,00 €

Výpožičky periodík:
výpožičky periodík (1 ks)
poplatok za rezerváciu kníh (1 ks)
Poplatky pri nedodržaní výpožičnej doby:
V dospelom oddelení
pokuta z omeškania (generuje systém, nepísomná)
upomienka (telefonicky, e-mail)
1. upomienka (prvá, písomne)
+poštovné
2. upomienky pokus o zmier (druhá, písomne)

0,20 €
0,20 €

0,50 €
2,00 €
3,00 €
4,00 €

+ poštovné

V detskom oddelení
pokuta z omeškania (generuje systém, nepísomná )
upomienka (telefonicky, e-mail)
1. upomienka (prvá písomne)

0,50 €
1,00 €
2,00 €

+ poštovné

2. upomienka - pokus o zmier (druhá písomne)

3,00 €

+ poštovné

Zasielanie upomienky poštou (podľa platného cenníka Slov. Pošty)
Úhrada za stratu preukazu:
deti do 15 rokov
dospelí, študenti, dôchodcovia
poškodenie čiarového kódu v dokumente

0,20 €
0,50 €
0,50 €

Poplatky za nadštandardné knižničné služby:
internetové služby (¼ hodiny)

0,20 €

kopírovacie služby, tlač z internetu (A4/ks)

0,10 €

Poplatky za nadštandardné/ doplnkové služby :
Telefonická objednávka kníh podľa požiadaviek čitateľa
Telefonická rezervácia knižného titulu čitateľom
- 1ks
Telefonické upozornenie na prekročenú výpožičnú lehotu

0,20 €
0,20 €
0,20 €

Sankcie za poškodenie kníh:
-

poškodenie čiarového kódu v dokumente
0,50 €
poškodenie väzby knihy (roztrhnutie, stlačenie)
1,00 €
roztrhnutie strany (za každú poškodenú stranu)
0,20 €
obliatie titulu (za každú poškodenú stranu)
0,10 €
poškodenie celého titulu obliatím
plná cena knižného titulu
alebo náhrada tým istým titulom
- popísanie strán a podčiarkovanie riadkov v knihe (perom, ceruzkou, fixkou)
(za každú poškodenú stranu)
0,20 €
- poškodenie obálky titulu
0,50 €
- poškodenie pevného obalu knihy (poškodenie dosiek)
2,00 €

