בקשה לרשום קורא
אני החתום מטה _______________ ,מס' תעודת זהות___________________
(שם משפחה ושם פרטי)
דוא"ל__________________________
מבקש/ת לרשום אותי לספרייה על פי תנאים כדלקמן:
 .1ידוע לי כי מנוי לספרייה למבוגר מקנה זכות להשאלת עד  3ספרים בכל פעם ,ללא תשלום.
 .2ידוע לי כי מנוי לספרייה לילד מקנה זכות להשאלת עד  4ספרים בעברית וספר  1באנגלית
בכל פעם ,ללא תשלום.
 .3הנני מתחייב/ת לשמור על שלמותם ותקינותם של הספרים ,כתבי עת ,תקליטור וכל פריט
אחר ולהחזירם במועד המקובל או שיידרש על ידכם.
 .4בכל מקרה ידוע לי שעליי להחזיר את הספרים או הפריטים האחרים שברשותי בתום  30יום
או במקרה של פריטים מסויימים כפי שייקבע ע"י הנהלת הספרייה.
*החזרת הספר במועד הינה באחריותי הבלעדית.
 .5ידוע לי כי במקרה של איחור בהחזרת הספר או פריט אחר תהיה העירייה זכאית לתבוע
ממני קנס פיגורים על פי תעריף שנקבע על ידי מועצת העיר ,אני מתחייב/ת לשלם את
הסכומים האמורים מיד עם קבלת דרישה ראשונה על כך.
 .6במידה ופריט הרשום על שמי ייאבד או יינזק ,יהא עליי להחזיר אותו פריט במצב תקין או
פריט אחר שייקבע על ידי הספרייה או תמורה כספית מלאה.
 .7ידוע לי כי עם הרשמתי לספריה עלי למסור המחאת פיקדון על סך  ₪ 100עבור כל פריט.
 .8ידוע לי כי ההמחאה תופקד על ידי העירייה בשל איחור של  5חודשים בהחזרת ספרים ו/או
בשל נזק שנגרם לספר או כל פריט אחר ,כאמור לעיל.
 .9הנני מתחייב/ת להודיע על שינוי בכתובת או בפרטים אישיים אחרים.
 .10הנני מתחייב/ת לא להעתיק ולשכפל למטרות מסחריות דיסקים ,DVD ,וידאו וספרים.
 .11ידוע לי כי בגין שירותים נוספים כגון :הוספת ספר מעבר למספר הספרים הניתנים להשאלה
במנוי סטנדרטי ,הזמנת ספר ,הדפסות ,פעולות העשרה וכו' יגבה תשלום נפרד.
 .12ידוע לי כי מנויי הספרייה מקבלים הודעות באמצעות אימיילים/מסרונים ,אודות פעילות
הספרייה ושירותיה ,לרבות הודעות פרסומיות על פעולות תרבות בספריות.
מאשר קבלת הודעות 

לא מאשר קבלת הודעות 

 .13התחייבות זו היא בלתי חוזרת.
תאריך ______________

חתימה______________

בני  16ומטה תידרש גם חתימת הורים.
הנני חותם/ת על התחייבות הנ"ל בעבור בן/בת _________________
------------------------------------------------------------------------------------------------ביום _________ התקבלה המחאה מס' ____________ בנק _______________
מ ______________ לצורך פיקדון.
-----------------------------------------------------------------------------------------------לשימוש פנימי:
שם הספרן ______________ תפקיד ___________ חתימה ______________

