PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE DO 15 LET
EV. Č.

Městská knihovna Znojmo, Zámečnická 288/9, 669 26 Znojmo (dále jen knihovna)
a čtenář:
Příjmení a jméno:
Datum narození:
TRVALÉ BYDLIŠTĚ
Ulice a číslo:
Místo:
PSČ:
za souhlasu zákonného zástupce (rodiče):
Příjmení a jméno, titul:
Datum narození:
TRVALÉ BYDLIŠTĚ
Ulice a číslo:
Místo:
PSČ:

spolu uzavřeli smlouvu o poskytování služeb
I.
(1) Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky
a podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu.
(2) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem, zejména s pravidly pro náhrady škod
a smluvní pokuty za porušení povinností, a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní
řád ukládá.
trvalého pobytu
II.
(1) Knihovní řád v aktuálním znění zpřístupňuje knihovna k nahlédnutí na každém oddělení,
v každé pobočce a na internetových stránkách www.knihovnazn.cz.
(2) Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.

(3) Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich
účinností
a) v každé knihovně snadno viditelným upozorněním na změnu,
b) na internetových stránkách knihovny,
c) jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.
III.
Čtenář žádá, aby běžnou korespondenci (oznámení o splněné rezervaci apod.) knihovna
odesílala na adresu (pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo pokud čtenář nemá trvalý
pobyt v ČR):

KONTAKTNÍ ADRESA
Ulice a číslo:
Místo:
PSČ:
IV.
Čtenář a zákonný zástupce souhlasí, aby jej knihovna v případě potřeby kontaktovala i těmito
způsoby:

E-mail:
Telefon:
V.
(1) Čtenář i zákonný zástupce se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv
osobního údaje uvedeného v této přihlášce.
(2) Čtenář i zákonný zástupce souhlasí, aby knihovna zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu
a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu.
VI.
(1) Zákonný zástupce s uzavřením této smlouvy vyslovuje souhlas a zavazuje se, že bude dbát,
aby čtenář řádně dodržoval podmínky této smlouvy.
(2) Zákonný zástupce se zavazuje na výzvu knihovny splnit místo čtenáře jeho dluhy, pokud je
tento neuhradí.

Ve Znojmě, dne:

Podpis čtenáře:

Ve Znojmě, dne:

Podpis zákonného zástupce:

Totožnost žadatele ověřil:

Datum a podpis knihovníka:

