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REGULAMIN BIBLIOTEKI NORFOLK POLONIA CIC
1. Biblioteka jest dostępna dla każdej osoby powyżej 16 roku życia.
2. Książki w bibliotece oznakowane są numerami katalogowymi, jak i naklejkami Norfolk
Polonia CIC, których zbiór katalogowy znajduje się pod adresem norfolkpolonia.libib.com
(książki wypożyczone oznaczone są jako 'Wypożyczona').
3. Biblioteka zawiera zbiory polskich książek, które pochodzą z darowizn lub zostały zakupione
przez Norfolk Polonia CIC.
4. Osoba wypożyczająca książkę ma obowiązek dbania o jej ogólny stan fizyczny (naturalne
oznaki zużycia są akceptowalne).
5. Książki, które zostały zniszczone przez osobę wypożyczającą lub zgubione (fakt ten został
zgłoszony) w okresie wypożyczenia, będą podlegały wymianie na koszt osoby
wypożyczającej względem aktualnej ceny rynkowej.
6. Można wypożyczyć maksymalnie 3 książki na okres maksymalnie 1 miesiąca od daty
wypożyczenia.
7. Rejestracja wypożyczonych książek odbywa się drogą on-line i w tym celu pobierane są
podstawowe dane osoby wypożyczającej (wraz z numerem katalogowym książki): imię i
nazwisko oraz numer telefonu lub jeśli brak numeru - adres e-mail albo adres zamieszkania.
Dane te przetrzymywane są tylko dla pracowników Norfolk Polonia CIC względem ochrony
praw osobowych (UK-GDPR).
8. Osoba przetrzymująca książkę dłużej niż 1 miesiąc od dnia wypożyczenia, proszona jest o
jej zwrot drogą nieoficjalną (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo), a następnie, po braku
odpowiedzi lub braku podjęcia działań w celu zwrócenia książki - drogą oficjalną (listem
poleconym) z informacją o konieczności oddania wypożeyczonej pozycji w przeciągu 2
tygodni (14 dni) od daty otrzymania listu. Jeśli osoba przetrzyma książki po powiadomieniu
listownym, zodstaną podjęte kroki prawne mające na celu odzyskanie przetrzymywanych
książek oraz kara finansowa (od £50 do £100 w zależności od wartości książki).
9. 9. W dobie pandemii COVID-19, osoby wypożyczające, które są zarażone wirusem,
proszonę są o kontakt. Książki od osób zarażonych, po odbiorze, będą przechowywane
przez 48 godzin poza biblioteką. Nie dotyczy to osób zaszczepionych.
10. Osoba wypożyczająca akceptuje powyższy regulamin.
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