Tschechisch
1. Vítejte v knihovně!
2. Knihovna je velmi rádi, vítám vás jako návštěvník. Budete mít volný přístup ke všem médiím v
knihovně během otevírací doby.
3. Můžete najít následující média v naší knihovně:
Tisk, audio a video nosiče
3.1. Knihy, zvukové knihy, jazykové kurzy, mapy, majetek, DVD a hudební DVD a CD-ROM je možné
zapůjčit po dobu 4 týdnů.
3.2. Hudební CD, filmy, konzolových her a časopisy lze zapůjčit po dobu 2 týdnů.
4.
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvěrové podmínky
Poplatek za jeden rok, je 20 €.
Neexistuje žádný roční poplatek za děti do 19 let a držitele "Ludwigsburgu Card" .
Uprchlíci ještě drží "Ludwigsburg Card" prosím, prezentovat svou registrační formulář .
Bez důkazu o dopravení můžete mít až 5 média současně doma.
S dokladem o příjezdu a / nebo "Ludwigsburg Card" můžete mít až 10 médií současně doma.
Většina našich médií lze vypůjčit zdarma.
Budete muset zaplatit 1 € za pronájem pro dospělé filmy a Nintendo DS her.
U všech ostatních konzolových her, stejně jako zvláštní službu média, budete muset zaplatit 2 € za
pronájem.
Chcete-li provést rezervaci z našich médií tam bude poplatek ve výši 1 €. Dostanete upozornění, když
jsou média připravena k vyzvednutí.
4.1. Pro registraci požadujeme platný občanský průkaz nebo doklad o příjezdu.
Chcete-li využít "Ludwigsburg Card", potřebujeme kromě "Ludwigsburg Card", také kupónové z
přiložené brožuře.
4.2. Je vyžadován podpis rodiče pro registraci dětí mladších 15 let.
4.3. Věnujte pozornost médií, které jste si půjčují. Knihovna musí vybírat poplatky v případě, že
médium ztratí nebo poškodí.
4.4. Pokud si půjčit médií stiskněte tlačítko na obrazovkách automatické kontroly prosím klikněte na
"Tisk a Dokončit" (Drucken und beenden) získat seznam, který vám řekne, jak dlouho udržet
média.

5. Návrat
5.1. Můžete mít média až do data na vašem seznamu času.
5.2. Prosím přineste média zpět přesně nebo prodloužit dobu trvání půjček. Knihovna potřebuje
vybírat poplatek za zpožděné média.
6. Podání Internet
Internet může být použit na našich internetových stanic v knihovně s platnou čtenářský průkaz zdarma po
dobu 5 hodin týdně.
Můžete využít naši bezplatnou WLAN (WLAN-LB).
7. Ostatní
• Můžete použít "Press Reader" v naší knihovně v časopise obýváku, číst zprávy z celého světa, ve všech
jazycích.
• Můžete se naučit " němčinu jako cizí jazyk " (DaF), doma nebo v naší knihovně s různými médii
(tablety , knihy , atd.)
8. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu!

