VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY
ARTOTÉKY
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Uživatel (fyzická či právnická osoba) si může vypůjčit najednou
maximálně tři díla.
Uživatelé obývající společnou domácnost nebo působící ve stejné firmě
či vzdělávací instituci si mohou vypůjčit najednou maximálně pět děl.
Vypůjčená díla mohou být umístěna/vystavena pouze na adrese, kterou
uživatel uvedl při vypůjčení díla, a která je uvedena v předávacím
protokolu. Je zakázáno díla zapůjčovat třetím osobám a přemísťovat je
na jiné adresy.
Uživatel je povinen přepravovat díla v ochranném obalu poskytnutém
artotékou. V případě zájmu uživatele zajistí MG transport díla. Tato
služba je zpoplatněna v závislosti na počtu a rozměru děl a místě
doručení. Konkrétní cenu za transport sdělí uživateli zaměstnanec
knihovny.
S vypůjčenými uměleckými díly musí být zacházeno s odpovídající
péčí, aby nedošlo k jejich poškození.
Je zakázáno otevírat rámy, plátna sundávat z dřevěného rámu a jakkoliv
měnit adjustaci děl.
Díla musí být chráněna před vlhkostí, vysokými teplotami, nesmí být
vystavována přímému slunečnímu záření, umístěna v blízkosti topných
těles a v nadmíru prašném prostředí.
Před zavěšením díla zkontrolujte funkční uchycení závěsného systému.
Dílo nesmí být uchováváno ve volně přístupných,
nezamčených prostorách.
Na vyžádání je vypůjčitel povinen umožnit oprávněnému zástupci
knihovny, aby se přesvědčil o existenci a sjednaném uchování
vypůjčeného díla.
Vypůjčitel nesmí pořizovat reprodukce nebo fotokopie vypůjčených děl
a podnikat aktivity, které by byly v rozporu s autorským právem.
V případě nedodržení výpůjčních podmínek je knihovna oprávněna
požadovat po vypůjčiteli okamžité navrácení vypůjčeného díla.
Vypůjčitel je povinen uhradit knihovně všechny škody způsobené
nedodržením zápůjčních podmínek. Vypůjčitelům, kteří budou
ujednané povinnosti opakovaně porušovat, bude ukončena platnost
uživatelského průkazu.
Z důvodu bezpečnosti není dovoleno vstupovat s vypůjčenými díly do
expozic a vybalovat je z obalů nebo s nimi jinak manipulovat
v prostorách MG. Při návštěvě expozic je možné si díla odložit
v knihovně nebo po předložení předávacího protokolu u ostrahy.

Postupy při půjčování
1.
Uživatel si rezervujte dílo online v katalogu na webových stránkách
artotéky nebo si osobně přijde vybrat do artotéky umístěné
v knihovně MG.
2.
Zaměstnanci knihovny vybrané nebo rezervované dílo připraví pro
transport (balné je v ceně výpůjčního poplatku).
3.
Uživatel uhradí výpůjční poplatek (platba je možná pouze v hotovosti
osobně v knihovně MG) a následně si dílo může odnést. V případě
zájmu zajistí artotéka i převoz díla (viz výše bod 4.).
Výpůjční lhůty
1.
Výtvarná díla si lze zapůjčit na dobu jednoho až šesti měsíců.
2.
V případě, že dílo není rezervováno dalším uživatelem, je možné
prodloužit dobu jeho vypůjčení až na jeden rok (mailem, telefonicky).
Prodlouženou dobu výpůjčky uhradí uživatel až zpětně při osobním
vrácení obrazu.
Vrácení vypůjčeného díla
1.
Jestliže uživatel nevrátí dílo ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna
vypůjčiteli poplatek za další započatý měsíc.
Ztráty a náhrady
1.
V případě ztráty, zničení nebo poškození, je vypůjčitel povinen nahlásit
změnu stavu díla bezodkladně zástupcům knihovny a následně
poskytnout zapůjčiteli maximální součinnost při všech krocích
vedoucích k uvedení díla do původního stavu a vypořádání
pojistné události.
2.
V případě krádeže, ztráty nebo zjištění úmyslného poškození je
vypůjčitel povinen nahlásit danou skutečnost policii České republiky
a odpovědnému zaměstnanci knihovny.

VÝPŮJČNÍ POPLATKY
(ceny uvedeny včetně DPH 21%)

Ceny jsou uvedeny za vypůjčení jednoho díla na jeden měsíc.
Poplatek za
zapůjčení
jednoho díla na
jeden měsíc

Základní

Snížené
studenti,
senioři

Vzdělávací
instituce

Právnické
osoby

Práce na papíře
a drobnější díla

50,-

35,-

100,-

200,-

Velké formáty
a choulostivější díla

150,-

105,-

300,-

600,-

*Vypůjčení plátna a rozměrného díla na jeden měsíc odpovídá třem měsíčním zápůjčkám.
Více informací k výpůjčním poplatkům poskytují zaměstnanci knihovny.

