Smlouva o využívání služeb Městské knihovny Dačice formou
vzdálené registrace
Smluvní strany:
Městská knihovna DAČICE, Pantočkova 89, 380 01 Dačice, příspěvková organizace
zřízená Městem Dačice, IČ: 60819529, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl Pr, vložka 204, číslo účtu: 7100007383/7940, tel: 384422397, 721145265,
www.mkdac.cz, email: knihovna@mkdac.cz zastoupená Mgr. Zdeňkou Chadimovou,
ředitelkou (dále jen Měk Dačice)
a
příjmení, jméno:
den, měsíc, rok, místo narození:
trvalé bydliště: ulice, č.:
obec, PSČ:
číslo občanského průkazu:
datum jeho vydání a kým:
telefon, e-mail:
korespondenční adresa: obec, ulice, číslo popisné, kontakt.:
(dále jen „zákazník“)
uzavírají tuto smlouvu o využívání služeb Měk Dačice.
1.

Knihovní řád integrované knihovny
Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky Knihovního řádu Měk Dačice a jeho příloh, které jsou
přístupné na webové stránce městské knihovny – www.mkdac.cz . Zákazník prohlašuje, že se seznámil
s Knihovním řádem Měk Dačice a zavazuje se průběžně seznamovat s jeho aktuálním zněním.

2.

Vzdálená registrace je možná pro uživatele se státním občanstvím v ČR a trvalým pobytem na území
České republiky.

3.

Podmínkou realizace Smlouvy o využívání služeb Městské knihovny Dačice formou vzdálené registrace
je vyplnění této smlouvy a zaslání jejích dvou podepsaných výtisků na adresu Městské knihovny,
Pantočkova 89 a zaplatit do 20 dnů registrační poplatek dle Přílohy č. 1 Knihovního řádu podle
pokynů, které budou po přijetí smlouvy knihovnou odeslány na e-mail uvedený ve smlouvě (č. ú.
7100007383/7940, variabilní symbol – 2222, specificky symbol – jméno zákazníka).

4.

Po připsání platby na účet knihovny bude takto zaregistrovanému zákazníkovi odeslán do vlastních
rukou dopis s uživatelským jménem a heslem a podepsanou smlouvou.

5.

Vzdáleně registrovaný zákazník má právo využívat službu vzdáleného přístupu k elektronickým
informačním zdrojům, především výpůjčkám e-knih, chce-li však využívat i jiné služby, musí se
dostavit do knihovny osobně s platným občanským průkazem. Registrace je možná na 12 nebo 6
měsíců.

V Dačicích dne:

V ……………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

Měk Dačice

Zákazník, jméno, příjmení, podpis

