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Meröppet-avtal för Markaryds bibliotek
Du måste vara minst 18 år för att bli meröppetbesökare
Markaryds bibliotek är meröppet för dig varje dag kl. 7-22.
Undantag meddelas på hemsidan, sociala medier eller anslås på bibliotekets ytterdörr.

Som meröppetbesökare förbinder du dig att:


Under meröppettid sköta dina ärenden på egen hand.



Visa hänsyn mot andra meröppetbesökare och verksamhet som pågår samtidigt.



Inte låna ut ditt lånekort till någon och inte släppa in någon annan än din närmaste
familj. Under besöket själv vara kvar i lokalen och hålla uppsikt över minderåriga.
Anmäl förlorat meröppetlånekort genast till biblioteket. Avgift för att ersätta förlorat
kort 10 kr.



Vara noggrann vid lån och återlämning så att allt registreras. Återkom på vanlig
öppettid och låna istället om något inte fungerar. Respektera att vissa media inte
är för hemlån t.ex. senaste nr av tidskrift.



Respektera förbud mot tobaksrökning, alkohol och droger.
Inte ta med husdjur med undantag av ledarhund.



Inte äta eller dricka vid datorerna.



Plocka undan efter dig och ta hand om vårt gemensamma bibliotek.



Hålla uppsikt över dina tillhörigheter. Vi kan inte ta ansvar för kvarglömda eller
förlorade tillhörigheter.



Alltid lämna biblioteket i god tid innan stängning då larmet sätts på automatiskt
klockan 22.00. Ett röstmeddelande varnar innan. Om du stannar kvar i biblioteket efter
22.00 kan du bli ersättningsskyldig för larmutryckning.
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Jag har tagit del av regler för meröppetavtal och lovar att följa dem. Jag är medveten om att
ifall jag inte följer ovanstående punkter och missköter mig kan jag mista förmånen att ha
tillgång till meröppet bibliotek. Jag har även fått brandinformation idag.
Sabotage/skadegörelse eller stöld polisanmäls.

Namnteckning

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………………...

Personnummer ………………………………………...Datum…………………………………

Markaryds kommun, utbildnings- och kulturnämnden, behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Alla besök under meröppettid registreras och sparas. Läs
mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på https://bibliotek.markaryd.se/web/arena/gdpr
För mer information om GDPR besök www.markaryd.se.

Varmt Välkommen som meröppetbesökare till ditt bibliotek!

