NORMES D'ÚS DEL SERVEI DE BIBLIOCASA
Aquesta modalitat de préstec pretén apropar a tots aquells ciutadans que l'edat o la discapacitat són un
obstacle per a accedir al llibre.
SOBRE ELS USUARIS
- Per a ser usuari d'aquest servei cal estar empadronat al municipi de Vinaròs.
- El servei va dirigit a dos grups concrets de la població, a persones majors de 65 anys i a
persones amb discapacitat i un barem de mobilitat «A», «B» o superiors, acreditada mitjançant
el certificat de reconeixement de persona amb discapacitat.
- Per a poder utilitzar aquest servei cal tenir el carnet de lector de la Xarxa de Lectura Pública
Valenciana.
- El carnet de soci és d'ús personal i intransferible. En cas de pèrdua o deteriorament del carnet, el
titular ho comunicarà a la Biblioteca Municipal per a tramitar la sol·licitud d'un duplicat del
mateix.
SOBRE EL PRÉSTEC
- Cada usuari podrà rebre al seu domicili un màxim de 2 llibres en préstec i el període de lectura
serà d'1 mes sense renovació.
- Les sol·licituds de préstec i devolucions dels materials es gestionaran de dilluns a divendres no
festius i es podran realitzar via telefònica o per correu electrònic.
- L'entrega i la recollida del material prestat s'efectuaran els dimarts i/o dijous al matins i/o
vesprades d'acord amb la selecció realitzada per l'usuari, que es compromet a estar al domicili el
dia i horari establert en la sol·licitud.
- L'usuari comunicarà anticipadament per telèfon o per correu electrònic quan ha finalitzat la
lectura del material.
- El retard en la devolució dels materials suposarà per a l'usuari la suspensió del servei de préstec
a domicili durant tants de dies com s'haja retardat en la devolució de cadascun dels documents
prestats.
- L'usuari que rep un material en préstec es compromet a tenir cura de la integritat i bona
conservació del material prestat. En cas de pèrdua o deteriorament greu està obligat a la
reposar-lo. El personal de la Biblioteca Municipal l'informarà del procés a seguir per a la
restitució.
- L'usuari del servei de préstec a domicili notificarà a la Biblioteca qualsevol canvi en les seues
dades personals a través del telèfon o del correu electrònic.
- L'ús del servei de préstec a domicili implica, per part de l'usuari, l'acceptació de la normativa
que el regula. L'incompliment o el mal ús d'aquest servei en comporta la suspensió.
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