Uppdaterad
2020-02-10

regler & villkor meröppet heby bibliotek
1. Du måste vara 18 år för att få en tagg och därmed egen tillgång till meröppet!
2. Ingen under 18 år får vistas i lokalerna utan målsmans sällskap!
3. Det är strängt förbjudet att släppa in någon till meröppet!
4. Bara familjemedlemmar är välkomna tillsammans med dig. Du ansvarar då för dessa och
ska under inga omständigheter lämna dem ensamma i lokalen!
5. Ditt besök registreras i vårt larmprogram. Vi skickar loggorna till polis om vi anser att det
finns behov!
6. Taggen är personlig och får ej lånas ut till någon! Tappar du bort den måste du
anmäla det till biblioteket! En ny tagg kostar 150 kronor.
7. Du får vistas i meröppet 09.00-21.00 måndag - söndag. Kl. 21.00 börjar larmet varna. Har
du inte lämnat lokalen inom 10 minuter går larmet.
8. Var aktsam om lokalen och tillhörande inventarier. Du kan bli ersättningsskyldig för skador
som direkt kan kopplas till dig.
9. Det är förbjudet att äta eller dricka vid datorerna.
10. Det är förbjudet att dricka alkohol, bruka narkotika eller röka i lokalen.
11. Städa upp efter dig själv innan du lämnar lokalen.
12. Respektera andras studiero och anpassa din ljudnivå till övriga besökares behov.
13. Är du den sista att lämna lokalen, se till att:
•
•
•

alla fönster är stängda.
kranarna på toaletterna är avstängda.
ytterdörren är ordentligt stängd.

14. Angelägen information om meröppet skickas till den mailadress eller det mobiltelefonnummer som du anger vid registrering.
15. Nya ordningsregler kan tillkomma i efterhand. Du ansvarar själv för att hålla dig
uppdaterad genom att gå in på www.biblinord.se regelbundet.

Jag bekräftar att jag tagit del av de ordningsregler som gäller i meröppet. Jag
förstår att min förmån att vistas i meröppet dras in om jag bryter mot reglerna.
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