Regulamento e
boletim de registro
para os utilisadores
da Biblioteca
de Blonay-St-Légier

EN VOUS
LISANT
MERCI !

↘

↘

Missão

Empréstimo

A Biblioteca intercomunal de Blonay St-Légier-La
Chiésaz tem por missão de promover a leitura,
o acesso à cultura e à informação.

-> O empréstimo é gratuito e só é possível com

Ela tem à disposição do público livros, periódicos e autros médias para à consultação ou para
emprestar..

↘
Inscrição
A inscrição à biblioteca està aberta a todos.
Faz-se através da apresentação de um ID válido. Os menores podem inscrever-se sobre a responsabilidade dos pais, que serão chamados
a assinar a inscrição ou preencher uma ficha
d’inscrição para os filhos. A carta de leitor é entregue no momento da inscrição. Ela pretence
única e exclusivamente ao próprio(a).
A renovação do cartão perdido ou danificado
custa 10.- para os adultos. O cartão é gratuito
para os leitores até aos 16 anos. Relativo aos
jovens leitores até 16 anos, quando estes vêm
acompanhados, o cartão de leitor está sobre a
responsabilidade do acompanhante.

↘

principio ; os bibliotecários(as) têm o direito
de limitar a duração do empréstimo das
novas aquisições ou para os documentos
muito solicitados;
-> Para os adultos, o empréstimo é limitado a
10 documentos incluindo 3 médias audiovi
suais no máximo;
-> Para as crianças, o empréstimo é limitado a
10 documentos incluindo 2 médias audiovi
suais no máximo;
-> Para as colétividades, o empréstimo é
limitado a 20 documentos incluindo 8 mé
dias audiovisuais no máximo.

↘
Prolongamento
A prolongação de um empréstimo pode ser solicitada por e-mail, por telefone durante as hóras
de abertura da biblioteca, na internet através da
conta de utilisador ou diretamente na biblioteca.
Uma única prolongação de 28 dias é possível.
Não é possível prolongar as novas aquisições
ou os livros reservados por outros leitores.

↘

Taxa de inscrição
Habitantes de Blonay St-Légier–La Chiésaz :
Jovens (<16 anos) = Gratuito / Adultos = CHF  10.–

Habitantes de outras comunas :
Jovens (<16 anos) = Gratuito /Adultos = CHF  20.–

Para as colétividades :		

a apresentação do cartão de leitor;

-> A duração do empréstimo é de 28 dias em

CHF  15.–

Atrasos
Para evitar ao máximo os atrasos, um pré-aviso será enviado só por e-mail, 2 dias antes do
termo.
Uma taxa de 20 centimos por documento atrasado e por dia será fáturada. A taxa máxima é
de 15.- por documento. Passado esse limite, o
documento será considerado como perdido.

↘

-> Os animais não são admitidos nos locais;
-> Os documentos reservados para a

↘

consultação nos locais não podem ser
emprestados.
-> As cópias de CD et DVD são estritamente
proibidas;
-> O pessoal da biblioteca está autorizado a
recusar o empréstimo, aceitar ou rejeitar
qualquer pessoa cujo comportamento poderia
perturbar os outros utilisadores;
-> Os utilisadores que não respeitam estas regras
não poderão emprestar qualquer documento.

Responsabilidade
dos utilisadores

↘

Reservações
Um documento emprestado por um outro leitor
pode ser reservado diretamente na biblioteca,
por e-mail ou através do nosso catálogo online.
Um aviso será enviado por e-mail desde do regresso do documento e este estará a disposição
durante 10 dias.

Cada utilisador é responsável dos documentos
emprestados. Ele garante o bom estado do documento no momento do empréstimo e, se não
for o caso, a pessoa reponsável do empréstimo
tem de ser informada.
O utilisador será responsável do dano causado
pela perca ou a danificação dos documentos
emprestados.
A perca ou a danificação de um documento
causa o reembolso do valor do documento,
e com um custo de 5 CHF pelos encargos de
reconstituição. O utilisador pode substituir ele
proprio o documento perdido ou danificado.
Neste caso, só o custo de 5 CHF sera fáturado.

↘
COMPORTEMENTo
-> É proibido fumar, beber e comer nos locais

da biblioteca, andar de patins, skate board
ou trotinete;
-> Para preservar a tranquilidade dos locais,
o toque dos telemóveis e a sua utilisação
são proibidas;
-> O público é conviado a respeitar a
tranquilidade e à utilisar os documentos
com cuidado ; Da mesma forma, cada
utilisador tem de cuidar dos materiais
emprestados e transportá-los sobre a
proteção adequada;

www
O acesso à Internet está disponível ao público.
Os utilisadores devem respeitar a política de
uso definida pela biblioteca que faz parte integrante do presente regulamento.

Política de uso
O acesso à Internet é essencialmente dedicado à pesquisa de informações.
O acesso a sites que viola a integridade e a dignidade do
ser humano é totalmente proibido (pornografia, pedofilia,
racismo, violência gratuita, etc...).
A biblioteca não é responsável do conteúdo das páginas
web ou por qualquer uso que possa ser feito. No entanto,
reserva-se o direito de examinar a atividade do utilisador
e o direito de impedir o acesso imediato, temporário ou
permanente à Internet em caso de incumprimento destas
regras. Em caso de reincidência, outras medidas serão
tomadas.
O utilisador responsabilisa-se a respeitar o material, não
introduzir qualquer vírus, disco ou software no computador.

↘
Recapitulativo
dos emprétismos e taxas
		
		

jovens	adultos	
(BSL 1)
(BSL 1)

jovens	adultos	colectividades
(Não BSL 1)
(Não BSL 1)

Inscrição

Gratuito

10.–		

20.–

15.–

Perca do cartão de leitor

10.–

10.–

10.–

10.–

10.–

Quantidade de documentos

10

10

10

10

		

Inc. 2 MAV  2

Inc. 3 MAV  2

Inc. 2 MAV  2

Inc. 3 MAV  2

20

Inc. 8 MAV  2

Prazo do empréstimo

28 dias

28 dias

28 dias

28 dias

28 dias

Quantidade de reservações

2 doc.

2 doc.

2 doc.

2 doc.

2 doc.

1 x 28 dias

1 x 28 dias

1 x 28 dias

1 x 28 dias

Prolongação

1 x 28 dias

Danificação

Reembolso do documento + 5.-

Perca de um documento

Reembolso do documento + 5.- + atrasos possíveis
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Blonay e St-Légier-La Chiésaz
Média audiovisual

Bibliothèque de Blonay – St-Légier
Ch. de Bahyse 2
CP 12 – CH -1807 Blonay
T: +41 (0) 21 926 8267
F: +41 (0) 21 926 8269
www.mabibliotheque.ch
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