
 
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA  

Z PROJEKTU PN. „BIBLIOTEKA FUNDACJI MICHALSKICH” 

 

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z Projektu pn. Biblioteka Fundacji 

Michalskich, zwanym dalej Biblioteką.  

2.  Organizatorem Biblioteki jest Fundacja im. Jacka i Piotra Michalskich w Krakowie, zwana dalej 

Fundacją. 

3. Biuro Organizatora znajduje się w Krakowie, przy ulicy Zabłocie 25/1 , 30-701 Kraków, e-mail: 

fudacja@fundacjamichalskich.pl  

 

§ 2  

Cel 

Projekt pn. Biblioteka Fundacji Michalskich realizowany jest w celu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej.  

 

§ 3 

Zbiory biblioteki 

1. Zbiory Biblioteki stanowią zbiory książkowe będące własnością Fundacji.  

2. Zbiory Biblioteki udostępnione są w biurze Organizatora pod adresem ul. Zabłocie 25/1, 30-701   

     Kraków.  

 

§ 4 

Prawo do korzystania 

1. Prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki mają uczestnicy Projektów realizowanych przez 

Fundację im. Jacka i Piotra Michalskich w ramach jej nieodpłatnej działalności statutowej.  

2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. 



3. Osoba korzystająca z Biblioteki może jednorazowo wypożyczyć jedną książkę.  

4. Przy zapisie zgłaszający powinien własnoręcznym czytelnym podpisem zobowiązać się do 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 

5. Za użytkownika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują oświadczenie rodzice lub opiekunowie 

prawni. 

6. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich zmian danych zawartych w 

zobowiązaniu, w szczególności: nr telefonu i adresu. 

7. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą akceptacji regulaminu i wypełnienia 

deklaracji zwrotu.  

 

§ 5 

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki  

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Fundacji, powinien też 

zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić 

pracownikowi Fundacji.  

2. Czytelnik jest zobowiązany przy zwrocie materiałów bibliotecznych powiadomić pracownika o 

wszelkich uszkodzeniach, a w szczególności: zabrudzeniach, brakujących stronach. Obowiązek ten 

dotyczy zarówno uszkodzeń powstałych z winy samego użytkownika jak i innych korzystających. 

 

§ 6 

Zwrot wypożyczonych książek 

1. Zwrot wypożyczonych książek powinien być dokonany  w terminie wskazanym w deklaracji 

zwrotu. 

2. Przedłużenie terminu zwrotu książki wymaga zgody pracownika Fundacji.  

3. W razie zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego egzemplarza książki, użytkownik może 

dobrowolnie wesprzeć Fundację nowym zakupionym egzemplarzem, bądź innym egzemplarzem o 

podobnej tematyce.  

 

§ 7 

Przepisy końcowe 

1. Wypożyczenie książek jest możliwe w godzinach pracy biura Fundacji, od poniedziałku do piątku. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2018.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. 

  

 

 


