
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Zbór we Wrocławiu. ul. Dąbrowskiego 14. 50-457 Wrocław.

Chrześcijańska Wypożyczalnia „Dobre Słowo”

Regulamin
(wersja z 18.09.2011)

Informacje ogólne o wypożyczalni:
1. Chrześcijańska  Wypożyczalnia  „Dobre  Słowo”  (zwana  dalej  wypożyczalnią)  jest 

niepubliczną wypożyczalnią przeznaczoną głównie do użytku członków wrocławskiego 
zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (zwanego dalej  zborem), którzy jako zbór 
stanowią grono wzajemnie znających się osób.

2. Wypożyczalnia działa i znajduje się w kaplicy przy ul. Dąbrowskiego 14 we Wrocławiu.
3. Wypożyczalnia czynna jest w soboty po nabożeństwie.
4. Celem  działalności  wypożyczalni  jest  poszerzanie  wiedzy  oraz  głoszenie  i  pogłębianie 

wiary chrześcijańskiej jej użytkowników i osób przez nich ewangelizowanych.
5. Zbiory wypożyczalni mają charakter wyłącznie chrześcijański, zazwyczaj adwentowy; są 

to: literatura (książki, czasopisma, broszury itp.), nagrania dźwiękowe i filmowe (muzyka, 
filmy fabularne, kazania, wykłady itp.).

6. Wszystkie wypożyczane pozycje należą do zboru.
7. Każda osoba należąca do zboru może korzystać z wypożyczalni z każdej pozycji.
8. Osoba  nienależąca  do  zboru  może  korzystać  z  wypożyczalni  tylko  za  majątkowym 

poręczeniem członka zboru i tylko z tych pozycji, na które zgodę wyrazi osoba opiekująca 
się wypożyczalnią.

9. Opiekę  nad wypożyczalnią  sprawują  tylko  osoby  wyznaczone do  tego  przez  zbór  lub 
Radę Zboru.

Warunki korzystania z wypożyczalni:
10. Wypożyczanie jest bezpłatne.
11. Osoba  należąca  do  zboru  ma  prawo  wypożyczyć  każdą  pozycję  przeznaczoną  do 

wypożyczania, o ile jest dostępna: książkę, kasetę, płytę itp.
12. Osoba  nienależąca  do  zboru  ma  prawo  wypożyczyć  tylko  te  pozycje,  które  nie  są 

szczególnie cenne, a mogą być w myśl polskiego prawa publicznie wypożyczane (zgodę 
wypożyczenia wydaje opiekun wypożyczalni).

13. Kasety wideo lub magnetofonowe można wypożyczyć najwyżej na 1 miesiąc i najwyżej 
3 kasety naraz.

14. Płyty  DVD,  CD  (itp.)  można  wypożyczyć  najwyżej  na  1  tydzień,  a  w  szczególnych 
przypadkach (za zgodą opiekuna wypożyczalni) na 2 tygodnie i najwyżej 2 płyty naraz.

15. Literaturę rzadką, do której jest wielu chętnych, można wypożyczyć najwyżej na 1 miesiąc 
i najwyżej 3 pozycje naraz po jednym egzemplarzu z każdej.

16. Pozostałą literaturę można wypożyczyć najwyżej na pół roku i najwyżej 5 pozycji naraz 
(lub więcej, jeśli są to pozycje służące do publicznej ewangelizacji).

17. Po  upływie  terminu  wypożyczoną  pozycję  należy  natychmiast  przynieść  do 
wypożyczalni i albo ją zwrócić, albo wypożyczyć ponownie, jeśli brak innych chętnych do 
jej wypożyczenia.

18. Osoba łamiąca terminy podane w pp. 13–17 nie może niczego wypożyczyć aż do czasu 



oddania  lub  przedłużenia  (jeśli  to  możliwe)  wypożyczonych  pozycji  lub 
zrekompensowania (wg p. 19) jej ewentualnej utraty lub zniszczenia.

19. Za  uszkodzenie  wypożyczonej  pozycji  uniemożliwiające  jej  samodzielną  naprawę  lub 
istotnie utrudniające korzystanie z niej, lub za utracenie tej pozycji wypożyczający i osoba 
za  niego  poręczająca  odpowiada  materialnie:  w  terminie  podanym  przez  opiekuna 
wypożyczalni  przekazuje  w  zamian  taką  samą  nieuszkodzoną  pozycję,  lub  pieniądze 
odpowiadające  jej  wartości  (wartość  ustala  opiekun  wypożyczalni  na  podstawie 
aktualnej sklepowej ceny wspomnianej pozycji, lub w inny sposób, jeśli taka cena nie jest 
mu dostępna).

20. Przypadki notorycznego lub świadomego łamania regulaminu, zwłaszcza jeśli powodują 
straty materialne zboru, będą zgłaszane do rozpatrzenia przez Radę Zboru.

21. Tzw. białe kruki nie podlegają wypożyczeniu – można z nich korzystać tylko na miejscu.
22. Korzystający z wypożyczalni akceptuje jej regulamin.

Uwagi  na  temat  przeczytanych  książek  lub  działalności  wypożyczalni  proszę  kierować  do 
opiekunów wypożyczalni – będą bardzo przydatne.

Opiekunowie wypożyczalni przyjmują dla niej podarunki rzeczowe (używane lub nowe: książki, 
płyty itp.) i finansowe (na zakup nowych pozycji). Jeśli możesz i chesz, to pomóż.

Wypis najważniejszych zasad z regulaminu:

1. Wypożyczanie jest bezpłatne.
2. Osoba nienależąca do zboru nie może wypożyczyć tego, co jest szczególnie cenne, albo nie 

może być wypożyczane publicznie.
3. Kasety  wideo  lub  magnetofonowe  wypożycza  się  najwyżej  na  1  miesiąc i  najwyżej 

3 kasety naraz.
4. Płyty  DVD,  CD  (itp.)  wypożycza  się  najwyżej  na  1  tydzień (lub  2  tygodnie  za  zgodą 

opiekuna wypożyczalni) i najwyżej 2 płyty naraz.
5. Literaturę  rzadką,  do której  jest  wielu chętnych,  wypożycza  się  najwyżej  na  1  miesiąc 

i najwyżej 3 pozycje naraz.
6. Pozostałą literaturę wypożycza się najwyżej na pół roku.
7. Po  upływie  terminu  pozycję  należy  natychmiast  przynieść  do  wypożyczalni  i  albo  ją 

zwrócić, albo wypożyczyć ponownie, jeśli brak innych chętnych do jej wypożyczenia.
8. Za uszkodzenie wypożyczonej pozycji lub jej utracenie  wypożyczający i osoba za niego 

poręczająca odpowiada materialnie.


