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תקנון הספרייה  /טופס רישום מנוי
הספרייה העירונית הוד השרון מעניקה לתושבי העיר את מגוון שרותיה.
בעת הרישום יש להציג תעודה מזהה בה מופיעה כתובת עדכנית .ד
מי שאינו תושב העיר ישלם עבור המנוי כמפורט בנהלי הספרייה המצורפים בהמשך.
הזכות להשאלת פריטים ולהזמנתם ניתנת לקוראים שאין לחובתם ספרים ,סרטים ו/או קנסות.
הארכת ההשאלה היא באחריותו של המנוי וניתן לבצעה באמצעות אפליקציית הספרייה
בסמארטפון,
באתר הספרייה ,בטלפון ובדלפק ההשאלה.

הספרייה רשאית לגבות כסף מהמנוי/ה במקרים הבאים:
.1

תשלום דמי מנוי עבור מי שאינו תושב הוד השרון.

.2

איחור בהחזרת ספרים ו/או סרט  - DVDיחויב המנוי בקנס בגין ימי האיחור.

.3

במקרה של אובדן או החזרת פריט פגום המנוי יחויב בעלותו או לחילופין ירכוש פריט

זהה.

באחריות המנוי/ה להודיע לספרייה על כל שינוי שחל בפרטיו האישיים ,לרבות שם ,כתובת ,דואר
אלקטרוני וכד'.
חתימה על תקנון זה מאשרת קבלת הודעות ותזכורות מהספרייה העירונית באמצעות מסרונים
והודעות דוא"ל.

על החתום:
מספר מנוי/ה ___________ :ותיק  /חדש
שם משפחה________________ שם פרטי __________________
ת.ז_______________________.
כתובת__________________________________ טלפון_____________ טל'
נייד_______________
דוא"ל_________________________________@____________________________
__________
בחתימתי זו הנני מאשר/ת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.
בחתימתי זו הנני מתחייב/ת למלא את כללי התקנון ולעמוד בנהלי הספרייה המצ"ב.
חתימת המנוי/ה___________________ :

תאריך______________
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הספרייה מברכת אותך על הצטרפותך

נהלי הספרייה העירונית הוד השרון
הספרייה העירונית פתוחה לכל ושרותיה ניתנים ללא תשלום לתושבי העיר.
מי שאינו תושב העיר ומבקש לפתוח מנוי ,ישלם עבור שירותי הספרייה  ₪ 50לחודש בהתחייבות
לחצי שנה מראש.
סה"כ תשלום מינימלי מראש .₪ 300
הזכאות לשירותי ההשאלה בספרייה מותנית בחתימה על תקנון הספרייה.
המנוי הינו משפחתי ואינו ניתן להעברה .המנוי יירשם על תושבים שגילם  18ומעלה.

מנוי/ה זכאי לשאול עד  10פריטים (ספר או סרט) בכל פעם ,מתוכם שני סרטי .DVD
בנוסף זכאי מנוי משפחתי לקודים לספר דיגיטלי ולספר שמע בהתאם להקצאה החודשית.
תקופת ההשאלה של ספר היא עד שלושים (  ) 30יום.
באוסף העיון קיימים ספרים שאינם ניתנים להשאלה או שתקופת השאלתם מוגבלת ו/או אינה ניתנת
להארכה.
ניתן להאריך משך ההשאלה של ספר כל עוד הספר אינו מוזמן .זמן ההשאלה המרבי הוא שלושה
חודשים.
תקופת ההשאלה של סרט היא שבועיים .לא ניתן להאריך השאלת סרטים.
הארכת ההשאלה לפריט היא באחריות המנוי/ה .ניתן לבצע הארכה באתר הספרייה,
אפליקציית הספרייה בסמארטפון ,בטלפון ובדלפק ההשאלה.
על מנוי/ה שיאחר בהחזרת ספר או סרט יוטל קנס.
גובה הקנס על איחור בהחזרת ספר או סרט הינו חמישה שקלים לפריט לכל שבוע איחור.
מנוי שיחזיר ספר או סרט פגום ו/או שיאבד ספר או סרט יחויב בעלותו או לחילופין ירכוש פריט זהה.
מנוי/ה שלא יסדיר את חובותיו לא יוכל לשאול ספרים ,פריטים דיגיטליים וסרטים.
ניתן להזמין ספר שאינו זמין על המדף באמצעות הקטלוג הממוחשב או דרך אפליקציית הספרייה
בסמארטפון.
עם שובו של הפריט לספריה  -הודעה תשלח למנוי באמצעות מייל ומסרון .פריט מוזמן ימתין לבעל
המנוי
עד שלושה ימי עבודה.

כדאי להתעדכן בחידושי הספרייה באתר ,הפייסבוק ובאינסטגרם
כתמיד אנו שואפים להישאר קשובים לצרכי קהל המנויים שלנו ונשמח לתת מענה
לשאלותיכם ולהערותיכם.

