Výpožičný poriadok
Knižnica vecí vznikla v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave v správe občianskeho združenia
Publikum.sk. Poskytuje krátkodobé výpožičky náradia, multimediálnej techniky, outdoorového vybavenia
alebo iných predmetov. Jej úlohou je tiež šírenie povedomia o zdieľanej ekonomike, cirkulárnej ekonomike
a zmena spotrebiteľského správania cez organizovanie verejných podujatí.
Najnižší možný vek pre užívateľa je 15 rokov. V prípade nižšieho veku si užívateľ môže požičať vec v sprievode dospelej osoby.
Otváracie hodiny knižnice:
po – pi od 9.00 h do 17.00 h (prípadne v iný čas po dohode vopred mailom)
Výpožičky v knižnici podliehajú knižničnému poriadku, ktorý sa všetky zúčastnené strany zaväzujú prečítať
a dodržiavať. Tiež sa zaväzujú dodržiavať bezpečnostné pokyny a manuály, ktoré užívateľ nájde v balení spolu
s predmetom (ak je uvedené v popise produktu na stránke) alebo je povinný si ho preštudovať online
na linku umiestnenom v popise produktu.
Jednotlivé predmety z knižnice je dovolené používať iba na súkromné, nie profesionálne účely alebo na účely
ďalšieho zisku. Výrobok sa smie používať iba na účel, na ktorý je určený. Používateľ nesmie vypožičaný predmet používať v rozpore s manuálom alebo s bezpečnostnými predpismi. Jednotlivé predmety sú v užívaní
užívateľa počas doby trvania výpožičky a počas tejto doby je za ne užívateľ zodpovedný.
Cena za prenajaté položky je stanovená a uvedená zvlášť pre každý z predmetov v katalógu na stránke knižnice. Pred prvou výpožičkou si administrátor vyhradzuje právo na overenie totožnosti používateľa cez doklad
totožnosti (pas, vodičský, alebo občiansky preukaz), ktorý zároveň slúži aj ako preukaz do Knižnice vecí. Dáta
slúžia len na overenie totožnosti a nikde sa neukladajú, nezdieľajú ani neodpisujú. Administrátor je povinný
poskytnúť krátke školenie o produkte a spolu s užívateľom skontroluje stav požičiavaného predmetu a jeho
funkčnosť. Ak bola vyplatená záloha, tá bude vrátená po skončení výpožičnej doby a po skontrolovaní stavu
vypožičaného predmetu.
Užívateľ je povinný vrátiť kompletné balenie, ktoré musí byť v stave, v akom bolo preberané. Platnosť výpožičky je 7 dní. Predĺženie výpožičky je možné prihlásením sa do užívateľského konta a zmenou dátumu vrátenia — ak nie je predmet rezervovaný ďalším užívateľom. V prípade nedodržania výpožičnej lehoty sa posiela
upomienka a začína sa účtovať poplatok 0,50 € za každý deň omeškania (podľa otváracích hodín knižnice).
Tieto nedoplatky budú pridané na účet užívateľa, uhradené musia byť pri vrátení predmetu.
Ak užívateľ predmet nevráti ani po uplynutí 30-dňovej lehoty, predmet bude vedený ako nevrátený a užívateľ
bude povinný uhradiť celú hodnotu produktu. O tomto stave bude informovaný. Ak napriek tomu výpožička ostane bez odpovede, administrátor bude kontaktovať políciu. Každú chybu, poruchu, poškodenie, alebo
zmenu stavu je užívať povinný hlásiť okamžite na mailovej adrese kniznica.veci@publikum.sk. Pri poškodení,
úmyselnom alebo neúmyselnom, je užívateľ povinný uhradiť plnú výšku opravy alebo dokladovanú hodnotu
požičaného výrobku.
Akékoľvek otázky, podnety, návrhy či nápady alebo iné nečakané situácie oznámte na e-mailovej
adrese kniznica.veci@publikum.sk.

Postup pri registrácii
• Kliknite na link Knižnice vecí;
• v pravom dolnom rohu si zvoľte jazyk, prednastavený je anglický, na výber je aj slovenský, ale preklad
nie je dokonalý;
• v pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Register / Registrovať sa;
• vyplňte všetky polia;
• potvrďte, že ste si prečítali výpožičný poriadok a súhlasíte s ním;
• kliknite na „registrovať sa“;
• pre dokončenie registrácie je potrebné si skontrolovať svoju e-mailovú schránku;
• choďte do e-mailovej schránky, ktorú ste použili pri registrácii, a kliknite na potvrdzovací link (ak ste
nedostali žiaden mejl, skontrolujte si spam a potom sa obráťte na adresu: kniznica.veci@publikum.sk);
• po kliknutí na link sa vám zobrazia možnosti členského s rôznymi výhodami a možnosťou dodatočnej
zmeny. Majte na pamäti, že členské „starý knihovník“ je spoplatnené sumou 2 €;
• pri oboch typoch členského je užívateľ povinný dokončiť registráciu osobne v sídle knižnice, kde si následne knihovník overí správnosť vašich údajov.

Typy členského
I – STARÝ KNIHOVNÍK; ide o užívateľa podporujúceho knižnicu vecí, myšlienky, ktoré reprezentuje,
a plánuje si pravidelne požičiavať veci z knižnice.
• Uhradí členský poplatok 2 € každých 365 dní;
• členstvo trvá 365 dní;
• má nárok na 50% z ceny požičiavaných predmetov;
• má nárok na zľavu z ceny alebo vstupného na podujatia organizované knižnicou vecí;
• maximálny počet vypožičaných vecí pre Starého knihovníka je 5.
II – OBZERAČ; užívateľ ešte nie je rozhodnutý, ako plánuje Knižnicu vecí využívať, chce si vyskúšať
fungovanie knižnice, prípadne si chce požičať jednorazovo.
• Neplatí členský poplatok;
• platnosť registrácie je 30 dní;
• maximálny počet požičaných vecí je 2.

