Intyg för lånekort under 16 år
Bra att veta:
 Att låna på biblioteket är gratis och lånekortet är gratis första gången. Om lånekortet
tappas bort kan ett nytt fås mot en avgift på 10 kronor.
 Om du som vårdnadshavare vill ha uppsikt över ditt barns lån kan du koppla hens
lånekort till ditt eget login, detta görs på ”Mina sidor” under fliken ”Mina
personuppgifter”.
 Normal lånetid är 4 veckor. Sådant som lånats på Täby bibliotek kan återlämnas på
alla folkbiblioteken i Täby. Innan lånetiden gått ut kan du logga in på ditt webbkonto
för att låna om. Du kan låna om 2 gånger, om inte någon annan står på kö.
 Om det som lånas inte återlämnas i tid skickar biblioteket efter en tid en påminnelse
med brev och ni betalar då utskicksavgift på 10 kr. Om boken blivit
förstörd/borttappad eller av andra skäl inte återlämnas, betalas en schablonavgift
(150 kr för barnböcker, 300 kr för vuxenböcker – se hemsidan för hela listan).
Övertidsavgifter tillkommer, dock bara på vuxenmedia och inte på barnböcker.
 När barnet fyllt 16 år pausas kortet automatiskt och lånekortsinnehavaren måste
komma till biblioteket för att legitimera sig och räknas därefter som vuxen.

Här kan du läsa lånevillkoren i sin helhet: https://bibliotek.taby.se/lånevillkor
Bibliotekets hemsida: https://bibliotek.taby.se/
Vi finns även på Youtube, Facebook och Instagram.
Genom att skriva under intyget här
nedan samtycker Du till att uppgifterna
lagras i Täby biblioteks system. Den
fysiska lappen med underskriften sparas
på biblioteket. Du har rätt att få kontot
raderat och uppgifterna borttagna
närhelst du vill.
-------------------------------------------- Klipp av nedre delen och lämna till biblioteket-------------------------------------------------VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT! Symbolen * visar på obligatorisk uppgift, hör av dig till biblioteket vid eventuella frågor

Minderårigs efternamn samt tilltalsnamn *

Adress, postnummer och ort *
Jag lovar att vara rädd om de böcker jag lånar
från biblioteket och att återlämna dem i tid:

Minderårigs personnummer, 10 siffror *

Telefonnummer samt mejladress till vårdnadshavare
Jag tar ansvar för de böcker som mitt barn lånar från biblioteket,
enligt gällande regler:

………………………………………………………………..

………………………………………………………

Den minderåriges namnteckning

Vårdnadshavarens namnteckning + namnförtydligande *

Kryssa i för att få
övertidsvarningar på
mejlen

Datum och ort *:

