
Regulamin

wypożyczania urządzeń do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus” i „Czytak NPN”

oraz cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy bezpłatnie wypożycza czytelnikom 
z dysfunkcją wzroku urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus” i „Czytak 
NPN” w wyznaczonych filiach Biblioteki tj. Multimedialnej Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży 
nr 123 przy ul. Św. Wincentego 64 oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 
przy ul. Kondratowicza 23.
 
2. Osoba korzystająca z odtwarzacza oraz książek mówionych wydanych w formacie „Czytak” musi 
być Czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz legitymować się 
orzeczeniem lub innym dokumentem o dysfunkcji wzroku.

3. Odtwarzacz cyfrowy będzie wypożyczany na podstawie wypełnionego pisemnie przez Czytelnika 
lub jego prawnego opiekuna „Potwierdzenia wypożyczenia Czytaka Plus” lub „Potwierdzenia 
wypożyczenia Czytaka NPN” na okres do 60 dni.

4. Termin wypożyczenia może być przedłużony o kolejne 30 dni, pod warunkiem, że nie ma innych 
osób oczekujących na wypożyczenie odtwarzacza.

5. W przypadku przetrzymania „Czytaka Plus” lub „Czytaka NPN” poza ustalony termin zwrotu, 
Czytelnik zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w kwocie 3 zł za każdy kolejny dzień zwłoki.

6. Do „Czytaka Plus” i „Czytaka NPN” będą wgrywane książki mówione w formacie „Czytak” 
oraz książki mówione, które Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy posiada
 w swoich zbiorach.

7. Czytelnicy posiadający własny odtwarzacz „Czytak” również mogą w wyznaczonych filiach 
Biblioteki tj. Multimedialnej Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 123  przy ul. Św. Wincentego 
64 oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 przy ul. Kondratowicza wypożyczać książki 
mówione w formacie „Czytak” oraz książki mówione, które Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy posiada w swoich zbiorach.

8. Maksymalna ilość jednorazowo wypożyczonych książek mówionych to 10 tytułów.

9. Czytelnik w momencie wypożyczenia „Czytaka Plus” lub „Czytaka NPN” bierze za niego całkowitą 
odpowiedzialność i jest zobowiązany do zwrócenia go w takim stanie, w jakim go wypożyczył.

10. W przypadku uszkodzenia urządzenia, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją 
producenta.

11. W przypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia „Czytaka Plus” lub „Czytaka NPN”, Czytelnik 



będzie zobowiązany do pokrycia odszkodowania w wysokości wartości sprzętu. 

12. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że wartość „Czytaka Plus” wynosi 1400 zł brutto, a „Czytaka 
NPN” wynosi 516 zł brutto.

                                                                           



Załącznik nr 1

do Regulaminu wypożyczania urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus”

i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

Potwierdzenie wypożyczania 
urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus”

Czytelnik (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………….

PESEL……………………………………………     nr tel. ………………………………………………………

wypożyczył urządzenie do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytaka 

Plus” będącego na stanie:

Multimedialnej Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 123

przy ul. Św. Wincentego 64

i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem.

Warszawa, dnia…………………………..                 ………………………………………………………
                                                                                          (czytelny podpis Czytelnika

                                                                                                          lub jego prawnego opiekuna)



Załącznik nr 2

do Regulaminu wypożyczania urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus”

i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

Potwierdzenie wypożyczania 
urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak Plus”

Czytelnik (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………….

PESEL……………………………………………     nr tel. ………………………………………………………

wypożyczył urządzenie do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytaka 

Plus” będącego na stanie:

Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 98

przy ul. Kondratowicza 23

i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem.

Warszawa, dnia…………………………..                 ………………………………………………………
                                                                                          (czytelny podpis Czytelnika

                                                                                                          lub jego prawnego opiekuna)



Załącznik nr 3

do Regulaminu wypożyczania urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak NPN”

i cyfrowych książek mówionych osobom z dysfunkcją wzroku

Potwierdzenie wypożyczania 
urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytak NPN”

Czytelnik (imię i nazwisko)………………………………………………………………………………….

PESEL……………………………………………     nr tel. ………………………………………………………

wypożyczył urządzenie do odtwarzania cyfrowej książki mówionej „Czytaka 

NPN” będącego na stanie:

Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 98

przy ul. Kondratowicza 23

i zobowiązuje się do użytkowania i zdania sprzętu zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem.

Warszawa, dnia…………………………..                 ………………………………………………………
                                                                                          (czytelny podpis Czytelnika

                                                                                                          lub jego prawnego opiekuna)




