ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
ΟΝΟΜΑ (ελληνικοί χαρακτήρες)

ΜΕΣΑΙΟ (ελληνικοί χαρακτήρες)

ΕΠΩΝΥΜΟ (ελληνικοί χαρακτήρες)

FIRST NAME (Latin characters)

MIDDLE INITIAL (Latin characters)

LAST NAME (Latin characters)

Αρ. Ταυτότητας/ID no.

Αρ. Κιν. Τηλ./Mobile no.

Αρ. Τηλ. οικίας/Home phone no.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση/Email
Address
Διεύθυνση οικίας Κύπρου /Cyprus
Home Address
Ταχ. Θυρίδα/P.O. BOX
Ταχ. Κωδικός/Postal Code
Διεύθυνση Χώρας
Προέλευσης/Country of Origin
Address
Διαθέτω Κάρτα Εξωτερικού Μέλους και ενδιαφέρομαι μόνο ετήσια συνδρομή κόστους €17.00

Ενδιαφέρομαι μόνο για απόκτηση κάρτας φωτοτύπησης/εκτύπωσης κόστους €11.90.
Με τη λήξη της περιόδου χρήσης της κάρτας χάνονται οι υπάρχουσες πιστώσεις μονάδων φωτοτύπησης.
Ενδιαφέρομαι για απόκτηση κάρτας φωτοτύπησης/εκτύπωσης κόστους € 11.90 καθώς
και δικαιώματος δανεισμού κόστους €17.00 ως ετήσια συνδρομή.
Με τη λήξη της περιόδου χρήσης της κάρτας χάνονται οι υπάρχουσες πιστώσεις μονάδων φωτοτύπησης.
Επιθυμώ να δανείζομαι υλικό από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου για:
Διδακτορικό …… Μεταπτυχιακό …… Έρευνα …… Εξετάσεις …… Ενημέρωση/Ψυχαγωγία …… Άλλο ……………………
Είμαι ΑΠΟΦΟΙΤΗ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Αποφοίτησα το ΕΤΟΣ ……………… και Απέκτησα
/Δεν απέκτησα την Κάρτα Αποφοίτου από το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Είμαι φοιτητής ΑΛΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Όνομα ιδρύματος: ……………………………………………………
Ημερομηνία/Date
Υπογραφή/Signature

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
Ημερομηνία Λήξης/Expiration Date ………………………

Υπογραφή

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Τα ενδιαφερόμενα, εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου μέλη, μπορούν να εγγραφούν ως Εξωτερικά Μέλη της
Βιβλιοθήκης με τους πιο κάτω όρους:
1. Συμπληρώνουν το παρόν έντυπο/αίτηση στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία και οι λόγοι
για τους οποίους επιθυμούν να γίνουν ΕΜ.
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί το ΕΜ είναι υποχρεωμένο να
ενημερώσει άμεσα τη Βιβλιοθήκη.
3. Η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από
μέλους της Βιβλιοθήκης.
4. Μετά την έγκριση της αιτήσεως από το Διευθυντή Βιβλιοθήκης, τα ΕΜ καταβάλλουν το ποσό των
€11.90 για έκδοση της σχετικής Κάρτας Μέλους. Αυτή παρέχει τη δυνατότητα φωτοτύπησης και
εκτύπωσης στους χώρους της Βιβλιοθήκης, καθώς και κωδικού πρόσβασης στο Wi-Fi της Βιβλιοθήκης.
Με τη λήξη της περιόδου χρήσης της κάρτας χάνονται οι υπάρχουσες πιστώσεις μονάδων
φωτοτύπησης.
5. Μετά την λήξη της ετήσιας συνδρομής, το ποσό που παραμένει στη Κάρτα Μέλους, Διαγράφεται
αυτόματα.
6. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να δανείζονται υλικό καταβάλλουν επιπλέον το ποσό των €17.00
ως ετήσια συνδρομή με δικαίωμα ανανέωσης.
7. Η κάρτα Μέλους προσκομίζεται απαραιτήτως σε κάθε επίσκεψη και χρήση της Βιβλιοθήκης, ιδιαίτερα
για δανεισμό ή ανανέωση υλικού.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τα ΕΜ δικαιούνται να έχουν δανεισμένα μέχρι επτά (7) βιβλία για περίοδο δανεισμού εικοσιένα
(21) ημερών το καθένα.
Το κάθε ΕΜ έχει την ευθύνη για έγκαιρη επιστροφή ή ανανέωση δανεισμού και ως εκ τούτου η
επιστολή υπενθύμισης από τη Βιβλιοθήκη δεν πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση αλλά μόνο ως
διευκόλυνσή τους.
Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα ΕΜ θα οφείλουν να επιστρέψουν τα βιβλία που θα τους ζητηθούν
ως Ανάκληση εντός τριών (3) ημερών.
Ληξιπρόθεσμη επιστροφή υλικού συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ανέρχεται στο ποσό
των €0,40 ημερησίως για κάθε τεκμήριο.
Εάν παρατηρηθούν σημεία φθοράς κατά την επιστροφή του υλικού, το ΕΜ μέλος χρεώνεται τα έξοδα
αποκατάστασης ή αντικατάστασης του.
Η οποιαδήποτε παραβίαση των πιο πάνω όρων ή ύπαρξη εκκρεμούσας οφειλής εκ μέρους του ΕΜ
συνεπάγεται αναστολή του δικαιώματος δανεισμού ή ανανέωσης υλικού. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβληθεί η ποινή του οριστικού αποκλεισμού από τη Βιβλιοθήκη ή και
άλλων σοβαρότερων κυρώσεων, βάσει αποφάσεως του Διευθυντή Βιβλιοθήκης ή της Επιτροπής
Βιβλιοθήκης.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους πιο πάνω όρους και έλαβα γνώση των Κανόνων Λειτουργίας
της Βιβλιοθήκης.
………………………………….

…………………………………..

Υπογραφή

Ημερομηνία

Εγκρίνεται η εγγραφή του/της κ . ………………………………..
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
……………………………….
Ημερομηνία

ως Εξωτερικό Μέλος της

…………………………….
Δ/ντής Βιβλιοθήκης

