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Regulamin  biblioteki  EurekoLab – bezpłatna biblioteka dla kursantów 

Eureko. 

 OGÓLNE WARUNKI CZŁONKOSTWA:   

 Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne dla słuchaczy Eureko po zaakceptowaniu 

niniejszego Regulaminu, założeniu bibliotecznej karty oraz po dokonaniu jednorazowej 

wpłaty zwrotnego 20 zł depozytu.  Depozyt jest zwracany po rozliczeniu się z 

wypożyczonych  materiałów na 14 dni od zakończenia kursów / czerwiec/. 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia , zgubienia wypożyczonej publikacji depozyt nie 

będzie zwracany. 

Osoby nie będące aktualnymi słuchaczami mogą korzystać z biblioteki po zaakceptowaniu 

regulaminu oraz wpłaceniu 50 zł za semestr. 

WARUNKI WYPOŻYCZANIA: 

1. Biblioteka Eurekolab to zbiór książek, magazynów, filmów DVD w języku 

angielskim, innych publikacji ,które mogą być wypożyczane przez kursantów 

Eureko. 

2. Biblioteka , jej zasoby, są skierowane do Kursantów w wieku 7 lat i więcej. 

Konieczna jest umiejętność czytania. 

3. Pod pojęciem Kursant rozumiemy osobę która jest wpisana na kurs językowy  i w 

nim uczestniczy. 

4. Wypożyczanie materiałów dla osób trzecich jest surowo zabronione. 

Udostępnianie wypożyczonej rzeczy jest zakazane a za ewentualne szkody do 

odpowiedzialności finansowej zostanie pociągnięty Kursant. 

5. Księgozbiór jest poddany ewidencji. Każda pozycja ma swój numer  i jest 

własnością szkoły językowej Eureko. 

6. Każdy kursant chcący wypożyczyć publikację musi zapoznać się z niniejszym 

regulaminem i swoim podpisem poświadczyć jego akceptację. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie są poinformowani o możliwości wypożyczania 

materiałów przez ich dzieci i konsekwencjach w przypadku zniszczenia lub 

zgubienia przedmiotu. 

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej rzeczy  Kursant lub jego 

rodzic jest zobowiązany do zakupu takiej samej lub z tej samej  serii i poziomu 

publikacji. Dopuszcza się pokrycie przez Kursanta kosztu zakupu publikacji po 

cenie na ten czas aktualnej. 

9. W przypadku przerwania kursu w trakcie trwania roku szkolnego tj.28.09-

24.06.2016 Kursant jest zobowiązany do uregulowania stanu wypożyczonych 

materiałów i ewentualnego rozliczenia się w przypadku braku możliwości oddania 

publikacji. 

10. Publikacje można wypożyczać tylko w określonych dniach i godzinach: 

- poniedziałek od 14.00-20.00 

- wtorek 14.30-20.00 
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- środa od 17.00-18.00 

11. Każdą publikację można wypożyczyć  na okres 14 dni liczonych od momentu 

wypożyczenia . Fakt ten poświadcza się własnoręcznym czytelnym podpisem u 

osoby odpowiedzialnej za wypożyczanie materiałów.  

12. Zwrot publikacji może nastąpić tylko w godzinach do tego wyznaczonych w 

pkt.10 oraz do osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie Biblioteki. Zwrot musi 

być potwierdzony własnoręcznym podpisem Kursanta. 

13. W przypadku gdy po upływie 14 dni publikacja nie zostanie zwrócona  Kursant jest 

pisemnie wezwany do natychmiastowego zwrotu publikacji. 

14. UWAGA: wszystkie materiały muszą być zwrócone minimum 14 dni przed końcem  

semestru celem przeprowadzenia inwentaryzacji. 

15.  Książki simplified versions  (uproszczone) – można wypożyczyć  maksymalnie 2 książki  

jednorazowo 

16. Oryginały książki,  filmy DVD, czasopisma – można wypożyczyć  1 tytuł  jednorazowo. 

  ZALECENIA METODYCZNE 

        Zalecamy wypożyczanie materiałów na swoim poziomie zaawansowania            

          A. KSIĄŻKI i AUDIOBOOKS: 

a)  simplified versions poziomy wg Penguin Readers: 1 – false beginners A0 ; poziom 2 - 

elementary A1, 3 - pre- intermediate A2; 4 - intermediate B1; 5 - upper-intermediate; 6-

advanced   

b) Najprostsze  językowo są  biografie, adaptacje filmowe i crime stories - zalecane na 

B1+/B2. Oryginały (fiction) polecamy na poziomach zaawansowanych B2-C2 

          B. Filmy DVD  

a) z napisami polskimi zalecane są na poziomy zaawansowania A1-B1;        

b)  z napisami angielskimi subtitles na poziomy B1-B2/+;   

c)  filmy bez napisów oglądamy na poziomach  advanced  C1-C2    

Przed oglądaniem filmu lub słuchaniem audiobooks, istotne jest zapoznanie się z tematyką/  

streszczeniem utworu na okładce.   

17.   Niezastosowanie się do regulaminu może spowodować wykluczenie z grona członków. 

 


