תאריך ___________
לכבוד
הספריה הציבורית
רמת השרון
א .נ,.
הנדון :תנאים להשאלת DVD
הח"מ שם משפחה ________________ שם פרטי _______________ ת.ז_____________ .
כתובת __________________________________ מס' מנוי _____________________
(להלן" :השואל") ,מבקש לשאול קלטות מהספריה הציבורית ,וזאת עפ"י התנאים וההנחיות המפורטים
להלן:
 .1תקופת המנוי להשאלת  DVDהינה עד תום תקופת המנוי בספריה
(להלן" :תקופת המנוי").
 .2דמי המנוי מקנים לשואל זכות השאלה בלבד ב DVD -והשואל אינו רוכש בזה כל זכות,
טובת הנאה או קניין בקלטת פרט לזכות להשתמש בה כמפורט להלן ועפ"י הנחיות הספריה.
 .3הספריה משאילה לשואל את ה DVD-לתקופה של עד  7ימים בלבד.
הספריה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להודיע על פרק זמן קצר יותר
להשאלת קלטות מיוחדות.
 .4השואל אינו רשאי להחזיק בזמן כלשהו בתקופת המנוי יותר מאשר ב DVD -אחד בלבד.
 .5א .עבור איחור בהשבת ה DVD -לספריה תגבה הספריה קנס בסך של  ₪ 2לכל יום אחור.
ב .אי השבת ה DVD -מעבר ל 06-ימים ייחשב לאבדנו ויחול עליה סעיף  16להלן.
 .0השואל מתחייב להשתמש ב –  DVDלצרכי שמוש ביתי בלבד.
למען הסר ספק מובהר ,כי השמוש ב DVD -לצרכים אחרים מאשר שימוש ביתי ו/או
הצגתו לעשיית רווח בכל צורה שהיא אסורים בתכלית האיסור ועלולים לשמש בסיס
לתביעה משפטית כנגד השואל.
 .7השואל מתחייב לשמור את ה DVD -במצב תקין ,לא לפרק אותו ו/או לבצע בו ו/או
באריזתו בין בעצמו ובין ע"י אחרים ,כל שינוי ,תוספת ,קצוץ או עריכה.
 .8השואל מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או למסור להעתקה ו/או לשכפול את הDVD -
בין בשלמותו ובין בחלקו וכן שלא למכור ו/או לתרום ו/או להשאיל את ה DVD -לאחר,
כל זאת בין בעצמו ובין ע"י אחרים.
2/..

 - 2 .9השואל אחראי אחריות מוחלטת לאבדן ה DVD-ולכל נזק שיגרם ל ,DVD -יהיו הגורמים
לכך אשר יהיו.
 .16א .כבטחון למילוי התחייבויותיו המפורטים לעיל ,מפקיד השואל בידי הספריה
המחאת פקדון בלתי סחירה לפקודת הספריה בחתימת ידו של השואל – וללא תאריך
פרעון בסכום של . ₪ 256
ב .השואל מיפה בזה את כוחה של הספריה באופן בלתי חוזר למלא תאריך פרעון
ע"ג ההמחאה הנ"ל ולהציגה לפרעון בקרות אחד מהמקרים המנויים בסעיפים
( 5ב) 0,7,8 ,לעיל ,ובכל מקרה אחר של אבדן הקלטת ו/או השחתתה.
ג .השואל מצהיר ,כי במידה ותפדה המחאת הפקדון כאמור לעיל ,לא תהיינה
לו כל תביעות ו/או טענות לספריה בשל כך.
ד .היה ולא נפרעה המחאת הפקדון כאמור בסע' ( 16ב) לעיל ,היא תוחזר לשואל
בתום תקופת המנוי.
 .11על מנת למנוע ספק מובהר ,כי הספריה לא תהא אחראית בשום מקרה לנזק
ו/או לתקלה במידה וייגרמו למכשיר הוידאו DVD/בו השתמש השואל
בגין השימוש בקלטת.
ולראיה באתי על החתום

_________________
חתימת השואל

