Аίτηση εγγραφής
Καλώς ήρθατε στη βιβλιοθήκη!
Η Βιβλιοθήκη σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας.
Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης, έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε
όλα τα µέσα ενηµέρωσης.
Στη βιβλιοθήκη µας µπορείτε να δανεισθείτε τα ακόλουθα:
 Βιβλία
 Περιοδικά
 CD
 DVD
Όροι δανεισµού
Έναντι ενός ποσού των 15 Euro τον χρόνο, µπορείτε να δανεισθείτε βιβλία και ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης.
Για παιδιά και νέους κάτω των 18 ετών, ο δανεισµός είναι δωρεάν.
Η κράτηση βιβλίων/ ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης είναι δυνατή µε την καταβολή του
ποσού των 1,50 Euro για κάθε τεκµήριο. Θα ειδοποιηθείτε γραπτώς µόλις το υπό κράτηση
τεκµήριο είναι διαθέσιµο.
Για την εγγραφή σας απαιτείται έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα µε ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση και φωτογραφία.
Για παιδιά και νέους κάτω των 16 ετών απαιτείται η υπογραφή γονέων ή κηδεµόνων.
Παρακαλείσθε να φροντίζετε µε επιµέλεια τα βιβλία/ µέσα ενηµέρωσης που δανείζεστε. Σε
περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού, η βιβλιοθήκη θα ζητήσει αποζηµίωση.
Επιστροφή
Μπορείτε να κρατήσετε τα βιβλία/ ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µέχρι την ηµεροµηνία
επιστροφής τους.
Παρακαλούµε να επιστρέφετε τα βιβλία σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης του δανεισµού ή
µπορείτε, αν θέλετε, να ανανεώσετε το δανεισµό. Η βιβλιοθήκη θα σας επιβάλλει πρόστιµο
σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής δανειζόµενου υλικού.
Ελπίζουµε ότι οι επιλογές µας ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Θα χαρούµε εάν
ενηµερώσετε το φιλικό σας περιβάλλον για τη βιβλιοθήκη µας.
Άδεια των γονέων για την επίσκεψη στη βιβλιοθήκη
Το παιδί σας θέλει να δανεισθεί βιβλία / ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης από τη βιβλιοθήκη
µας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόµαστε την συγκατάθεση των γονέων.
Ο δανεισµός στη βιβλιοθήκη µας για το παιδί σας κάτω των 18 ετών είναι κατεξοχήν δωρεάν.
Εντούτοις, εάν επιστρέψει το παιδί σας τα βιβλία πολύ αργότερα απ' ότι έπρεπε, στέλνουµε
µια ειδοποίηση και θα πρέπει να σας χρεώσουµε ένα αντίτιµο. Παρακαλούµε να προσέχετε
τα βιβλία που δανείσθηκε το παιδί σας και να τα µεταχειρίζεται σωστά. Σε περίπτωση
απώλειας ή καταστροφής, η βιβλιοθήκη θα σας επιβάλλει πρόστιµο.
Παρακαλούµε υπογράψτε αυτή την κάρτα και δώστε την στο παιδί σας κατά την επόµενη
επίσκεψή του στη βιβλιοθήκη.
Θα χαιρόµασταν να καλωσορίσουµε και εσάς στη βιβλιοθήκη.

