ANVÄNDNINGSREGLER FÖR DET MERÖPPNA BIBLIOTEKET
1.3.2019, i kraft tills vidare
Meröppet betyder att du kan använda biblioteket utan personal, utöver bibliotekets vanliga
öppettider. När personalen är på plats fungerar servicen som vanligt på biblioteket.
Under meröppet kan du låna och lämna tillbaka material i automaterna Du kan också använda
datorerna. I närbiblioteken kan du under meröppet också hämta material som du reserverat till
närbiblioteket i fråga. De tjänster som du behöver personalens hjälp med går inte att använda under
meröppet.
När bibliotekets vanliga öppettid är slut och personalen stänger måste alla gå ut. Först när
meröppettiden har börjat kan du logga in på nytt med ditt bibliotekskort och pin-kod.
Du får rätt att använda biblioteket när du skrivit under ansökningsblanketten för användarrättigheter
i biblioteket. När biblioteket har meröppet använder du ditt bibliotekskort och din pin-kod för att
komma in. Pin-koden får du från biblioteket.
Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare skriva under ansökningsblanketten för
användarrättigheter till det meröppna biblioteket, för att du ska kunna använda meröppet.
Vårdnadshavaren måste då komma till biblioteket och skriva under ansökningsblanketten.
Vårdnadshavaren måste kunna visa legitimation. Vårdnadshavaren ansvarar för de händelser som är
knutna till inloggningen med den under 18-åriga personens bibliotekskort i meröppetbiblioteket.
Det går inte att använda ett samfunds, till exempel daghems eller skolas, bibliotekskort i
meröppetbiblioteket.
När du börjar använda meröppet lovar du att följa användningsreglerna och hålla biblioteket rent
och snyggt. Du ser till att dörren går i lås när du går in i biblioteket. När tiden för meröppet är slut
måste du genast gå ut.
Om du gör så att larmet går är du skyldig att betala för kostnaderna som beror på detta.
Du ansvarar för hur du själv och de som följer med dig uppför sig.
Släpp inte in okända människor när du öppnar dörren till meröppet. Du är skyldig att betala för
skador du orsakar. Du är också skyldig att betala för skador som orsakas av de personer du släpper
in i meröppetbiblioteket.
Vårdnadshavaren ansvarar för de eventuella skador eller andra problem som personen under 18 år
orsakar. Vårdnadshavaren ansvarar också för eventuella skador orsakade av barn som följt med in
till biblioteket.
Du kan mista rätten att använda meröppet, till exempel om du uppför dig störande. Vi polisanmäler
all olaglig verksamhet.
Meröppetbiblioteken har lagrande kameraövervakning.

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR ANVÄNDARRÄTT
TILL MERÖPPETBIBLIOTEKET
Karleby stadsbiblioteks meröppet
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Bibliotekskortsnummer

Pin-kod = fyra siffror

Jag har läst och förstått reglerna för att använda Karlebys meröppet.
Jag lovar att följa reglerna för Karlebys meröppet.

Datum

Underskrift

Vårdnadshavaren fyller i: Jag ansvarar för hur personen under 18 år som nämns här ovanför
använder meröppet.
Jag har läst och förstått reglerna för Karlebys meröppet. Jag tar ansvar för att den ovan
nämnda personen följer reglerna för meröppetbiblioteket.
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Bibliotekskortsnummer

Datum

Vårdnadshavarens underskrift

