Regulamin korzystania z „Poczytelni”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z miejsca stworzonego i zaaranżowanego w celu
stworzenia dworcowej czytelni zwanej dalej „Poczytelnią”.
Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do książek dostępnych w „Poczytelni” tj. wyznaczonego
pomieszczenia na terenie poczekalni budynku Dworca Autobusowego MDA w Krakowie przy ul.
Bosackiej 18, należącego do Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. (dalej: MDA).

2.

§ 2. Korzystanie z Poczytelni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Z Poczytelni może korzystać każdy.
Korzystanie z Poczytelni jest bezpłatne.
W pomieszczeniu należy zachować ciszę i spokój.
Korzystanie z mebli i urządzeń dozwolone jest zgodnie z ich przeznaczeniem.
Bagaże należy pozostawić w miejscu pozwalającym na swobodne przejście i korzystanie z miejsca
innych użytkownikom.
W pomieszczeniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów.
W pomieszczeniu obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
W pomieszczeniu obowiązuje zakaz zdejmowania obuwia.
Przed opuszczeniem pomieszczenia należy odłożyć rzeczy na miejsce by przywrócić je do porządku.
§ 3. Zasady korzystania z Księgozbioru

1. Na księgozbiór składają się książki znajdujące się w Poczytleni.
2. Z księgozbioru Poczytelni można korzystać wyłącznie w jej obrębie.
3. Każda z książek zabezpieczona jest etykietami zabezpieczającymi.
4. Wynoszenie książek poza obręb Poczytelni jest zabronione.
5. Gazety, czasopisma i wydawnictwa okazjonalne nieoznakowane etykietami zabezpieczającymi
znajdujące się w Poczytelni, mogą być wynoszone i użytkowane poza Poczytelnią. Mogą być one
przejęte na własność przez czytelnika.
6. Czytelnik korzystający z księgozbioru zobowiązany jest do dbałości o należyty stan książki z której
korzysta.
7. Po skończeniu korzystania z Poczytelni każdy czytelnik odkłada książkę na miejsce.
8. Korzystanie z Poczytelni odbywa się bez rejestracji.
9. Czytelnik jednorazowo może skorzystać z jednej książki z udostępnionego księgozbioru.
§ 4. Uzupełnianie księgozbioru
1. Osoby pozostawiające książki w Poczytelni pozostawiają je z zamiarem wyzbycia się ich własności.
2. Książki pozostawione w Poczytelni stanowią własność MDA i są udostępniane za darmo dla każdego
chętnego czytelnika.
3. Każda osoba może ponadto przynieść książkę celem uzupełnienia Poczytelni. W tym celu należy
pozostawić książkę w okienku informacji, znajdującym się obok kas MDA na terenie Dworca
Autobusowego MDA w Krakowie.

