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Regulamin udostępniania zasobów
Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki
1. Przedmioty są własnością stowarzyszenia, oraz osób które powierzyły je nam tymczasowo byście mogli z nich korzystać,
dbaj o niej lepiej niż o własne, tak by jak najdłużej mogły służyć kolejnym członkom stowarzyszenia.
2. Bazowym miejscem składowania przedmiotów jest ŁDK i lokale udostępnione na ten cel przez członków i zaaprobowane
przez prezesa.
3. Podstawowym dniem do rozliczania wypożyczeń są cotygodniowe spotkania stowarzyszenia.
4. Wypożyczać przedmioty mogą wszyscy członkowie stowarzyszenia, którym to prawo nie zostało ograniczone.
5. W wyjątkowych sytuacjach prezes może wyrazić zgodę na wypożyczenie przedmiotów osobom spoza stowarzyszenia (w
szczególności przyszłym członkom stowarzyszenia, oraz w ramach potrzeb realizacji wydarzeń organizowanych przez
stowarzyszenie).
6. Przedmioty są wypożyczane, na jak najkrótszy czas, by umożliwić jak największej ilości osób korzystanie z nich.
7. Maksymalne okresy wypożyczenia:
- planszówki – tydzień
- komiksy – tydzień
- czasopisma – tydzień
- gry RPG - tydzień
- książki - 2 tygodnie
8. Okres wypożyczenia wydłuża się w sytuacji gdy nie odbywają się spotkania stowarzyszenia.
9. Maksymalnie można wypożyczyć 5 przedmiotów w tym:
- z puli gier RPG oraz komiksów w sumie maksimum 2 sztuki ( czyli na przykład 2 komiksy albo 1 komiks i jeden podręcznik RPG ),
- z puli książek maksymalnie 2 sztuki,
- z puli gier planszowych 1 sztuka.
a ) Powyższe ograniczenie nie tyczy się okresów przerw w działalności stowarzyszenia, wtedy decyzją prezesa opartą o opinię zarządu limit
zostaje zmieniony w zależności od potrzeb.

10. Za uszkodzenia przedmiotów odpowiedzialność ponosi wypożyczający, zakres i sposób naprawienia szkody ustala
prezesa po zaciągnięciu opinii zarządu.
11. Na członków stowarzyszenia mogą zostać nałożone ograniczenia w korzystaniu z biblioteczki, o takim ograniczeniu
decyduje prezes po zasięgnięciu opinii zarządu. Ograniczenia mogą zostać nałożone gdy:
- osoba spowodowała uszkodzenia w przedmiotach
- osoba nie dotrzymuje maksymalnych terminów wypożyczenia
- osoba rażąco nie dotrzymuje obowiązków członka stowarzyszenia
- przeciw osobie toczone jest postępowanie przed sądem koleżeńskim
+ w każdym miejscu gdzie jest mowa o decyzji prezesa , osobie która się z nią nie zgadza przysługuje odwołanie do komisji rewizyjnej.

