Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2013 z 04.11.2013 r.
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Korzystania ze Zbiorów i Usług Książnicy Stargardzkiej.

CENNIK USŁUG I OPŁAT
Lp.

Wyszczególnienie usługi / opłaty

1.

Cena brutto

Usługi reprograficzne (ksero)
a) format A4

0,20 zł

b) format A3

0,50 zł

2.

Wypożyczenia międzybiblioteczne - za
sprowadzenie każdego woluminu z kraju

3.

Wypożyczenia z czytelni na noc, niedzielę
i dni świąteczne

10,00 zł

3,00 zł

a) od każdego wypożyczonego woluminu
za niezwrócone w terminie woluminy – od jednego
woluminu za każdą następną dobę spóźnienia

5,00 zł

4.

Dostęp do Systemu Informacji Prawnej - za
każde rozpoczęte 30 minut

1,00 zł

5.

Wydruk jednej strony (czarno - biały)

0,30 zł

6.

Skanowanie (formaty do A4)
Umieszczenie ogłoszeń i pozostawienie
ulotek

0,50 zł

b)

7.

a) ogłoszenie za każde 10 dni

10,00 zł

d) pozostawienie ulotek - za każdą partię do 100 sztuk

20,00 zł

8.

Wydanie drugiej i kolejnej Karty Czytelnika

5,00 zł

9.

Wysłanie upomnienia drogą pocztową

3,00 zł

10.

Niezwrócenie w terminie materiałów
bibliotecznych – od jednej wypożyczonej
pozycji za każdy dzień spóźnienia

0,20 zł

11.

Zniszczenie, niezwrócenie wypożyczonej
pozycji

wysokość jej aktualnej
wartości rynkowej

……………………..
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Zarządzenie nr 2/2014
Dyrektora Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 10.04.2014 r.

W sprawie wprowadzenia wysokości opłata związanych z uczestnictwem na Festynie na ulicy
„Magicznej”.

§ 1.
1. W związku z organizowanym Festynem na ul. „Magicznej” wprowadza się opłaty.
2. Wysokość opłat za przygotowanie stanowiska wg jego wielkości wynosi:
1) do 5 m2

30 zł,

2) powyżej 5 m2

50 zł.

3. Warunkiem uczestnictwa będzie okazanie dowodu wniesionej opłaty w dniu imprezy.
4. Opłaty należy wpłacać na konto Książnicy Stargardzkiej:
Bank PEKAO SA I O/Stargard nr: 31 1240 3901 1111 0000 4216 5288 z dopiskiem
„Magiczna” lub do kasy Książnicy Stargardzkiej najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia
Festynu. Po uzgodnieniu z organizatorem w wyjątkowych sytuacjach wpłaty można dokonać
w dniu imprezy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....................................
data

..................................................
podpis
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