KNIHOVNA odb. MKS Tachov
Ceník
Čtenářské poplatky
o
o
o
o

Registrace (365 dní) dospělí: 270 Kč
studenti, senioři: 150 Kč
děti: 70 Kč
kauce: 500/1000 Kč

Služby
o
o
o
o
o

MVS: 50 Kč
jednorázová výpůjčka (31 dní): 70 Kč dospělí/70 Kč děti
rezervace knihy: 10 Kč
kopie A4: 3 Kč
Internet: zdarma/1 hodina denně

Sankční poplatky (stejné pro obě oddělení)
o
o
o
o
o
o

poškození knihy: 50 Kč
poškození čárového kódu: 25 Kč
I. ztráta čtenářského průkazu: 25 Kč
II. ztráta čtenářského průkazu: 50 Kč
ztráta časopisu: 50 Kč
ztráta knihy: pokuta 100 Kč + finanční náhrada ve výši pořizovací ceny dané knihy

Upomínky
1. upomínka - 38 dní (neposílá se poštou): 10 Kč / děti 10 Kč
2. upomínka - 62 dní 25,- Kč
3. upomínka - 93 dní 50,- Kč
4. upomínka - 125 dní (doporučeně): 100 Kč
Další poplatky určuje zřizovatel Město Tachov.
V platnosti od 1. ledna 2020. Schválila RM Tachova usnesením č. 675 dne 27. listopadu 2019
na www stránkách aktualizováno 01/2020

o
o
o
o

Komentář k ceníku
Jednorázová výpůjčka
o
o
o

jednorázový registrační poplatek platí na jeden měsíc (31 dní)
omezen počet vypůjčených knih a časopisů
poskytuje se jednomu čtenáři 1x ročně

MVS – Meziměstská výpůjční služba
o

poštovné a balné při zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny v ČR prostřednictvím MVS

Kauce
o
o
o

čtenářem knihovny se může stát cizí státní příslušník bez trvalého nebo dlouhodobého
pobytu (6 a více měsíců) pokud složí stanovenou nezúročitelnou finanční zálohu - kauci
omezen počet vypůjčených knih podle výše složené kauce (3 – 5 kusů beletrie, naučná
v hodnotě do výše kauce)
kauce bude vrácena do dvou dnů od zrušení čtenářské registrace, může být snížena
o případnou pohledávku knihovny (poplatky z prodlení, upomínací výlohy, náhrady ztrát
a škod), kauce propadá ve prospěch knihovny dnem, kdy uplyne doba dvou let od konce
platnosti čtenářského průkazu a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání
posledního závazku čtenáře vůči knihovně

Rezervace
o
o

poplatek 10 Kč při oznámení o rezervaci
poplatek 10 Kč při nevyzvednutí rezervace po desátém dni od oznámení o rezervaci

Ztráta knihy
o
o

finanční náhrada upravena podle aktuálních pořizovacích cen + pokuta za ztrátu = 100 Kč
poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody

Ztráta čtenářského poplatku
o

II. ztráta čtenářského průkazu do 365 dnů od I.ztráty

