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PŘIHLÁŠKA ČTENÁŘE STARŠÍHO 15 LET 
 

Městská knihovna Benešov (dále jen knihovna) a čtenář:          * Povinné údaje 

*Příjmení:   

*Jméno:   

*Datum narození:   

Trvalá adresa 

*Ulice a číslo:   

*Město:   

*PSČ:    

 

Nepovinné údaje (nehodící se škrtněte):  

Poživatel starobního nebo invalidního důchodu** ANO / NE 

Student (max. do věku 26 let)** ANO / NE 

Držitel průkazu ZTP, ZTP/P** ANO / NE 

** Údaj uveďte, pokud si přejete čerpat výhody s ním spojené. 

 

Telefonní číslo:   

Email:   

Kontaktní adresa (vyplňte, pokud se liší od trvalé adresy) 

Ulice a číslo:   

Město:   

PSČ:    

Tyto údaje pro efektivnější komunikaci uveďte, pokud si přejete, aby Vás knihovna takto kontaktovala. 

 

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:  

I.  

1. Knihovna se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky a 

podrobnosti jsou stanoveny v knihovním řádu. 

2. Čtenář prohlašuje, že se seznámil s knihovním řádem a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu 

Knihovní řád ukládá.  

II.  

1. Knihovní řád v aktuálním znění je k nahlédnutí v knihovně. 

2. Čtenář obdrží knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma. 

3. Knihovna oznámí čtenáři změny knihovního řádu před jejich účinností upozorněním v knihovně a na 

webových stránkách knihovny.  

III. 

1. Čtenář se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu změnu kteréhokoliv údaje, uvedeného v této 

přihlášce. 

2. Knihovna zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu. 

3. Správnost údajů ověřena dle platného dokladu totožnosti. 
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Souhlas se způsobem zasílání informací ze strany MKB 

 

Oznámení rezervace (že čeká připravena k vyzvednutí)   mailem  SMS zprávou*  poštou*  

 

Předupomínky (upozornění před koncem výpůjční doby)  mailem  NE 

 

Upomínky (upozornění až po překročení výpůjční doby)*  mailem  SMS zprávou*  poštou* 

 

Další hromadná oznámení odesílaná z přehledu čtenáře   mailem  NE 

 

Způsob komunikace v ostatních případech    mailem  telefonicky  

 

 

 

**V Benešově dne____________________  **Podpis čtenáře___________________________ 

 

**V Benešově dne____________________  **Podpis knihovníka________________________ 

 

 

* Zpoplatněno dle aktuálního ceníku služeb. 

** Povinné údaje.  

 


