Ceník služeb MěK Dačice na rok 2017
Příloha č. 2 Knihovního řádu. Knihovní řád je každému uživateli k dispozici u knihovnice.

Čtenářské poplatky

roční registrace od 15 let do 75 let

160 Kč

(registrace platí 12 měsíců, je možná i čtvrtletní a pololetní,
sleva na Senior pas 10%)
registrační poplatek na 12 měsíců pro čtenáře nad 75 let

zdarma

roční registrace - děti od 6 do 15 let

60 Kč

(registrace platí 12 měsíců, je možná i čtvrtletní a pololetní)
děti do 6 let mají registraci zdarma
roční registrace na pobočkách
poplatek za jednorázovou výpůjčku – 1 ks dokumentu
poplatek za rezervaci
poplatek za realizovanou MVS

20 Kč
20 Kč
10 Kč
50 Kč

Tiskové rozmnoženiny
a)
b)
c)
d)

Tisk, i kopie jedné strany formátu A4
za kopii formátu A4 oboustranně
za tisk jedné barevné strany formátu A4
Poplatek za kopii článku – 10,-Kč plus poplatek
dle ceníku poskytovatele kopie

Přístup na internet

2 Kč
4 Kč
8 Kč

30 minut zdarma

(pro všechny uživatele se zaplaceným registračním poplatkem
Po uplynutí 30 minut zaplatí uživatel za 1 minutu pobytu na Internetu
Přístup na internet na pobočkách
Práce na počítači bez přístupu na Internet

0,50 Kč
zdarma
zdarma

Náhrady
a) Náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy (cena knihovní jednotky do částky
150,- Kč a nižší, platí čtenář částku 150,-Kč plus náhradu za knihovnické zpracování 30,- Kč,
pokud je cena knihovní jednotky vyšší než 150,- Kč, platí čtenář cenu knihy plus náhradu za
knihovnické zpracování ve výši 30,- Kč)
b) Za poškození knihy, která je sice dále použitelná, ale její užitná hodnota je snížena 50 Kč
c) Duplikát čtenářského průkazu při ztrátě
20 Kč

Upomínky
a) za překročení stanovené výpůjční lhůty, za každý započatý týden
20 Kč
b) po zaslání čtyř upomínek, případě nevrácení dokumentů, upomínací dopis, cena
doporučeného poštovného
c) podání žaloby
100 Kč

Zvuková knihovna
Pro nevidomé a zrakově postižené, potvrzení od lékaře

V Dačicích dne 12. 12. 2016, ceník je platný od 1. 1. 2017.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka

zdarma

