
Regulamin korzystania z Kącika dla Młodzieży w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu 

1 § 

Przepisy ogólne 

1. Kącik dla Młodzieży to miejsce przeznaczone tylko dla Użytkowników biblioteki, którzy: 

a) ładują urządzenia mobilne, 

b) korzystają z Wi-Fi, 

c) czekają na osoby korzystające z usług biblioteki, 

d) spotykają się w celach integracyjnych. 

2. Dzieci i młodzież do lat 18, przebywająca w Kąciku musi mieć aktualną kartę biblioteczną. 

3. Kącik dla Młodzieży to obiekt monitorowany, w przypadku naruszenia Regulaminu, 

pracownik biblioteki może powołać się na materiał zarejestrowany za pomocą kamery. 

 

2 § 

Warunki korzystania z Kącika dla Młodzieży 

 

1. Warunkiem korzystania z Kącika jest przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. Użytkownik naruszający Regulamin może zostać wyproszony z budynku 

biblioteki. 

2. Przebywanie w Kąciku jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. 

3. W Kąciku może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób.  

4. Z wyposażenia Kącika należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. W Kąciku obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. 

6. W Kąciku obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. 

7. W Kąciku obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów. 

8. W Kąciku obowiązuje zakaz samodzielnego ingerowania w zabezpieczone elementy 

wyposażenia, w związku z tym Użytkownik nie może bez zgody lub nadzoru pracownika 

biblioteki: 

a) rozwiązywać poduszek,  

b) rozwijać/zwijać rolet,  

c) wykręcać żarówek,  

d) przesuwać siedzisk, 

e) ściągać gąbek z siedzisk, 

f) wyłączać/włączać telewizora. 

9. Kabli oraz kostki do ładowania należy używać ze szczególną ostrożnością. Obowiązuje zakaz 

podłączania urządzeń niekompatybilnych i uszkodzonych. 

10. W Kąciku obowiązuje zakaz posługiwania się ostrymi narzędziami (noże, scyzoryki, 

śrubokręty, itp.). 

11. W Kąciku obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów. 

12. W Kąciku obowiązuje zakaz głośnego zachowywania się.  

  



3 § 

Odpowiedzialność Użytkownika związana z korzystaniem z Kącika dla Młodzieży 

1. Wszelkie zniszczenia, nawet drobne, należy zgłaszać pracownikowi biblioteki. 

2. Odpowiedzialność za wyposażenie Kącika ponoszą jego Użytkownicy. Koszty wszelkich 

zniszczeń spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z wyposażenia będą pokrywać 

sprawcy ewentualnych zdarzeń. Na sumę kosztów do pokrycia będą się składać: wartość 

wyposażenia i koszt ponownej instalacji lub koszt naprawy. 

3. W przypadku znaczących zabrudzeń i zanieczyszczeń wyposażenia (powstałych na skutek 

trzymania butów na siedziskach, śladów jedzenia, itp.) Użytkownik ma obowiązek po sobie 

posprzątać lub pokryć koszty ewentualnego sprzątania/prania elementów wyposażenia 

Kącika. 

4. Za rzeczy pozostawione w Kąciku odpowiada ich właściciel. 

 

4 § 

Uwagi końcowe 

 

1. Pracownik biblioteki ma prawo wezwać odpowiednie służby porządkowe w przypadku 

rażącego lub systematycznego naruszania Regulaminu. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor biblioteki. 

 


