
Normativa de préstec de la Bibliomòbil Antifeixista

Recollida, retorn i condicions d’ús

• La Bibliomòbil es recollirà a la Seu de Casals de Joves (Carrer Independència
357, Barcelona) en l’horari habitual d’obertura.

• La persona encarregada de la gestió de la biblioteca fixarà una data i hora de
recollida i de retorn a la Federació. En cas que l'entitat modifiqui qualsevol de les
dues dates s'informarà a la tècnica el més aviat possible per evitar possibles
malentesos. Contacte: 681 60 82 46 o valles-osona@casalsdejoves.org

• El temps màxim d’ús de la bibliomòbil és de 2 mesos seguits per casal. Després
d’aquests 2 mesos cal tornar la capsa a l’oficina per poder passar-la a un altre casal.

• En el moment de retorn de la Bibliomòbil, les persones responsables de la
Federació comprovaran que hi siguin tots els llibres. Abans de fer el retorn a la
oficina, caldrà que el casal hagi recuperat tots els llibres en préstec.Si faltés algun
llibre el casal es fa responsable de reposar-lo.

• Es farà entrega al casal d’un document de registre de préstec. L’objectiu
d’aquest document és facilitar que el casal tingui coneixement de quins llibres estan
en condició de préstec, qui els té i s’hi puguin posar en contacte en cas de
necessitat.

• El casal que tingui la Bibliomòbil té el dret de cedir l’ús dels llibres com cregui
convenient, i el deure de retornar tots els llibres en bon estat el dia establert.
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Casal de Joves/Associació ........................................................................................

CERTIFICO QUE:

1. El material serà retornat a la Seu de Casals de Joves, el dia

......................................

2. En cas que un o diversos llibres es facin malbé o es perdin mentre el tinguem

sota la responsabilitat del nostre Casal/Entitat ..................................................,

ens fem responsables d’aconseguir un exemplar del/s llibre/s perdut/s en bon

estat.

3. En cas que detectem algun problema amb els llibres prèvia a l'inici de l'activitat,

avisarem a la federació parlant amb la Tècnica del projecte (681 60 82 46 o

valles-osona@casalsdejoves.org)

I perquè així consti, signo aquí

........................................, a ... d ..................... de 202....


