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Aby zapisa si do biblioteki musisz posiada
aktualny dowód to samo ci z nazwiskiem i
adresem np.
• Rachunek za gas itp.
• Kart op at za mieszkanie
• Wyci g z konta
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Dla dzieci (do lat 12) rodzic lub opiekun musi
wype ni i podpisa formularz (12 -15 lat –
osoba doros a równie musi podpisa formularz
jako por czyciel).
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Nowi cz onkowie otrzymaj kart biblioteczn i
numer PIN który umo liwia dost p do Internetu.
Kart
biblioteczn
nale y okazywa
przy
wypo yczaniu i przed u aniu. Z kart mo na
korzysta w lokalnych filiach w mie cie, w Media
Centre i w Bibliotece dla Dzieci.
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Jednorazowo mo na wypo yczy :
10 ksi ek, w tym 6 ksi ek do s uchania
Na: 4 tygodnie
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Mo esz tak e wypo yczy :
4 CD z muzyk /2 kursy j zykowe
Na: 4 tygodnie
4 kasety video/4 DVD
Na: 1 tydzie:
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Roczna sk adka:
£50 (£30 op ata ulgowa)
Za: CD z muzyk , kursy j zykowe, kasety video
& DVD
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Op aty jednorazowe:
50p za rzecz (30p op ata ulgowa)
Za: CD z muzyk , kursy j zykowe & kasety
video
£2.00 ( £1.50 op ata ulgowa)
Za: DVD
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Przes anie egzemplarzy z innej biblioteki:
Ksi ki £ 5.00
Zestawy orkiestrowe £15.00

Patenty:
Ogólne 50p
Szczegó owe £4 - £8
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Cena podawana tylko zainteresowanym
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Ksero:
Bia o-czarne 10p za A4, 20p za A3
Kolor
50p za A4, £1.00 za A3
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Fax:
Wysy any do UK
£1.00 za stron
Wysy any za granic £2.00 za stron
Otrzymywanie faksu £1.00 1. strona
dodatkowe strony
25p ka da
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Drukowanie z komputera: 20p za stron
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Wypo yczanie sprz tu cyfrowego itp.:
Na okres:
1 tydzie:
Op ata
£5.00 za jeden przedmiot
(niektóre przedmioty £15.00)
(wymagana zaliczka i dodwód to samo ci)
Op ata za niezwrócenie w terminie £10 za dzie:
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