Regulamin Biblioteki Chustowej OtuLove, zorganizowaną przez Fundację
Zaczarowany Ogród
Wypożyczając chustę z Biblioteki Chustowej OtuLove oświadczasz, iż
akceptujesz poniższy regulamin:
1. Chusty dostępne w Bibliotece Chustowej OtuLove są własnością
Biblioteki albo prywatnych osób współpracujących z Biblioteką
Chustową OtuLove.
2. Chustę z Biblioteki Chustowej OtuLove wypożyczyć może każdy, kto
wypełni
formularz
dostępny
na
stronie
www.fundacjazaczarowanyogrod.pl
3. Chusty wypożyczane są standardowo na okres 7 dni, który może ulec
wydłużeniu na pisemny wniosek wypożyczającego (email na adres
bibliotekaotulove@gmail.comz pytaniem o możliwość przedłużenia).
4. Wypożyczenie i zwrot chusty odbywa się w Bibliotece Chustowej
OtuLove mieszczącą się w punkcie opieki dziennej Zaczarowany ogród
przy ul. Plutonowej 9 w Mrągowie.
5. Osoba wypożyczająca odpowiada finansowo za uszkodzenia chusty
powstałe podczas całego okresu jej wypożyczenia. Każda chusta ma
określoną przez właściciela wartość.
6. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z zasadami prania chusty,
umieszczonymi w jej opisie i zobowiązany jest ich ściśle przestrzegać.
7. Wypożyczający chustę:
- Podpisuje umowę wypożyczenia chusty.
- Podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, że otrzymał chustę
pozbawioną wad, zgodną z ustaleniami.
8. Oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat używania chusty i
zobowiązuje się do dbałości o nią, wykorzystywania jej bezpiecznie i
zgodnie z przeznaczeniem.
9. Osoba nie będąca członkiem Grupy Chusty Mrągowo, wpłaca zwrotną
kaucję w wysokości 25 % wartości chusty (nie mniej niż 50 zł). W
przypadku chust wysokowartościowych (wartość powyżej 500zł) może
być wymagane wpłacenie wyższej kaucji, jej wysokość jest określana
przez Bibliotekę Chustową OtuLove.
10.Osoba, która jest członkiem grupy Chusty Mrągowo może
wypożyczyć chustę bez wpłacania kaucji.

11.W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu chusty może zostać
naliczona umowna kara stanowiąca 10% wartości chusty (nie mniej niż 5
zł) za każdy dzień zwłoki.
12.Użyczenie chusty osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność
wypożyczającego.
13.Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.
Biblioteką Chustową OtuLove opiekują się Angelika Haponik.
Wszelkie pytania prosimy kierować na profil Biblioteki poprzez
wiadomość prywatną na Facebook.

