PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ ČTEČEK E-KNIH V KNIHOVNĚ PF UK
1. Čtečky e-knih jsou půjčovány v Knihovně PF UK pouze prezenčně.
2. Čtečky e-knih si mohou půjčovat pouze studenti a zaměstnanci PF UK po
předložení Průkazu studenta či zaměstnance. Prezenční zapůjčení čtečky eknih stvrzuje registrovaný uživatel svým podpisem na potvrzení o výpůjčce.
3. Knihovna PF UK poskytuje službu prezenčního půjčování čteček e-knih pouze
jako experimentální službu, jejíž poskytování může knihovna dle svého
uvážení kdykoli přerušit či zastavit i bez předchozího upozornění.
4. Lhůta prezenční výpůjčky je nejvýše 1 den (resp. končí 30 min. před koncem
otevírací doby knihovny).
5. Registrovaný uživatel nesmí se čtečkou vyhrazený prostor knihovny
opustit a nesmí ji ani ponechat bez dozoru. Opuštění vyhrazeného prostoru
knihovny se čtečkou vypůjčenou prezenčně se považuje za pokus o krádež.
6. Čtečky se půjčují jako funkční komplet čtečky s příslušenstvím a uživatelskou
příručkou. Uživatel je povinen řídit se uživatelskou příručkou, která je součástí
kompletu čtečky.
7. Čtečka se půjčuje s uloženými soubory elektronických knih. Soubory
obsahují zpravidla díla, jež jsou ve smyslu autorského zákona volná.
8. Registrovaný uživatel je povinen zkontrolovat před převzetím čtečky podle
seznamu příslušenství, že komplet je úplný, nepoškozený a že čtečka je
funkční. Pokud uživatel zjistí, že komplet je poškozený nebo neúplný nebo
čtečka není funkční, nesmí čtečku převzít. V opačném případě se bude mít za
to, že předmět výpůjčky byl při převzetí v bezvadném, kompletním a funkčním
stavu.
9. Čtečka je funkční, pokud se po spuštění čtečky zobrazí na displeji jakýkoli
zvolený soubor resp. e-kniha uložená ve čtečce.
10. Registrovaný uživatel je povinen užívat vypůjčenou čtečku podle uživatelské
příručky a zacházet s ní s obvyklou péčí a opatrností, aby nedošlo k její ztrátě
či poškození.
11. Vypůjčenou čtečku vrací registrovaný uživatel osobně. Čtečku je třeba
vrátit nejpozději 30 min. před koncem otevírací doby. Při vracení čtečky
knihovník zkontroluje, že komplet je úplný, nepoškozený a že čtečka je
funkční. Pokud jsou zdroje čtečky vybité, uživatel je povinen před vrácením
vyčkat, až se zdroj nabije tak, aby funkčnost čtečky mohla být řádně ověřena.
12. Pokud uživatel čtečku poškodí, ztratí nebo nevrátí, zaplatí uživatel pořizovací
cenu čtečky, nebo obstará na vlastní náklady náhradou jinou čtečku stejné
cenové hodnoty.

Tato Pravidla vstupují v platnost dne 30.5.2012.

