
                                              Załącznik  

                                                                         do Zarządzenia Nr 19/2021 

                                                                                   Dyrektora WiMBP w Bydgoszczy 

 

 

Regulamin wypożyczania gier planszowych  

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych ze zbiorów 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 

zwanej dalej „Biblioteką”.  

2. Szczegółowe zasady zapisywania się  do Biblioteki określa Regulamin korzystania ze 

zbiorów i usług bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. 

§ 2 

Wypożyczanie 

1. Gry planszowe można wypożyczać w Wypożyczalni „Multimedia 39” (ul. Długa 39) 

oraz w wybranych filiach miejskich. 

2. Prawo do bezpłatnego wypożyczania gier planszowych mają Użytkownicy:  

a) posiadający aktualną kartę biblioteczną WiMBP w Bydgoszczy,  

b) ukończony 13 rok życia,  

c) nieposiadający zaległości w zwrocie wypożyczonych materiałów bibliotecznych 

    i w opłatach w całej sieci placówek bibliotecznych WiMBP w Bydgoszczy, 

d) po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.  

3. Użytkownik ma prawo do wypożyczenia dwóch gier planszowych na okres czterech 

tygodni.  

4. Prolongatę terminu zwrotu gier planszowych należy wykonać osobiście lub 

telefonicznie w miejscu wypożyczenia. 

5. Termin zwrotu gier planszowych można przedłużyć na kolejny okres pod warunkiem,  

że nie ma osób oczekujących. 

6. Z tytułu przekroczenia terminu zwrotu gier planszowych naliczane są opłaty w 

wysokości 1,00 zł za dzień.  

§ 3 

Poszanowanie i zabezpieczenie gier  

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane 

nieprawidłowym użytkowaniem gry planszowej, a także za jej zagubienie bądź 

zdekompletowanie. 



2. Każda gra planszowa zawiera wykaz elementów, z których się składa. Użytkownik 

wypożyczający grę jest  zobowiązany do sprawdzenia jego zgodności ze stanem 

faktycznym. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń gry planszowej przed wypożyczeniem 

traktowane jest jako wypożyczenie gry kompletnej.  

3. Bibliotekarz odbierający od Użytkownika wypożyczoną grę planszową jest 

zobowiązany sprawdzić jej stan techniczny i kompletność.  

4. Za zniszczenie, uszkodzenie, zdekompletowanie lub zgubienie gry planszowej 

Użytkownik zobowiązany jest wg wskazania pracownika Biblioteki do: 

a) odkupienia identycznej gry planszowej lub innej wskazanej przez pracownika 

biblioteki, 

b) uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość uszkodzonej, zdekompletowanej lub 

zagubionej gry planszowej. 

5. Nieuregulowanie ww. zobowiązań spowoduje podjęcie przez Bibliotekę kroków 

prawnych. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia Regulaminu korzystania za zbiorów i usług bibliotecznych 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz 

stosowne przepisy prawa. 

2. Ostateczna decyzja w sprawach budzących wątpliwość należy do kompetencji 

Dyrektora Biblioteki lub jego Zastępcy ds. Merytorycznych. 
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