VÝPŮJČNÍ ŘÁD
PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členství v knihovně Britského centra se uzavírá na dobu 12 měsíců, tj. 365 dní. Cena ročního
členství je 500,-Kč. Průkazka člena je nepřenosná.
MAXIMÁLNÍ POČET VYPŮJČENÝCH MATERIÁLŮ
Čtenář si může půjčit maximálně 10 kusů (knihy, audiokazety, DVD, videokazety, noviny,
časopisy).
VÝPŮJČNÍ DOBA
1 měsíc: knihy, noviny, časopisy, audiokazety, videokazety
2 týdny: knihy s poslechovými CD, poslechová CD k učebnicím, hudební CD, CD-ROM
1 týden: DVD
PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY
Každý čtenář je den před uplynutím výpůjční lhůty písemně na svoji e-mailovou adresu
upozorněn, že mu následující den končí termín výpůjčky. Sám si buď může v den obdržení
této předupomínky prodloužit výpůjční dobu online nebo požádá o prodloužení pracovníky
knihovny (telefonicky, e-mailem). Takto lze prodloužit výpůjčky maximálně ještě dvakrát.
PŘEKROČENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY
V případě pozdního vrácení výpůjček činí poplatek 1 Kč za položku a den zpoždění.
REZERVOVANÉ MATERIÁLY
Výpůjčky, které jsou rezervované jiným čtenářem, nemohou být prodlouženy.
ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MATERIÁLŮ
Pokud čtenář ztratí nebo poškodí vypůjčený materiál, je povinen uhradit jej v plné výši.
Čtenář je zodpovědný za stav všech zapůjčených materiálů. Bude-li při jejich vrácení zjištěno
poškození, bude po tomto čtenáři vymáhána náhrada, byť nemuselo ke škodě dojít
přičiněním daného čtenáře.
KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ
Materiály Britského Centra je možno kopírovat (jednu kopii určité části knihy pro osobní
potřebu). Autorská práva musí být dodržována i při používání ostatních materiálů
(audiokazety, videokazety atd.). Ceník je zveřejněn v knihovně.
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SLEVY A BONUSY
Zlevněné členství pro studenty
S platností od 1. 1. 2017 zavádíme zvýhodněné členství pro studenty za 300,-Kč na rok. Tuto
nabídku mohou využít studenti středních a vysokých škol po předložení průkazu studenta,
potvrzení o studiu či jiného podobného dokladu. Nárok na zvýhodněné členství mají studenti
do 26 let věku.
K registraci na zkoušku roční členství v knihovně zdarma
S platností od 1. 1. 2017 zavádíme speciální nabídku ročního členství zdarma pro všechny
kandidáty zaregistrované na cambridgeské zkoušky FCE, CAE a CPE přes Britské centrum
Pardubice. Právo na využití této nabídky vzniká v den připsání platby za zkoušku na účet
British Council. Tuto nabídku je nutné využít nejpozději do tří měsíců od data konání písemné
části zkoušky.
K 70. narozeninám doživotní členství zdarma
Všichni čtenáři, kteří dosáhnou věku 70 let, získávají doživotní členství v knihovně Britského
centra zdarma. Na tuto nabídku má každý čtenář nárok ode dne dosažení 70 let věku.
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