
Tak nas 
znajdziecie:

Nasz team w dziale dla dzieci i młodzieży 
chętnie udzieli Tobie porady.

• Przyjdź do naszej recepcji!

• Zadzwoń do nas pod numer: 02382-59-292

• Napisz do nas maila: stadtbuecherei@stadt.ahlen.de

• Odwiedź nas w sieci: www.stadtbuecherei-ahlen.de

• Posurfuj w internecie: https://sb-ahlen.Imscloud.net

Biblioteka Miejska w Ahlen
Südenmauer 21
59227 Ahlen

Dział Dla Dzieci 
i młoDzieży

Dla Ciebie na miejscu i w internecie

Jeżeli chcesz korzystać z Biblioteki Miejskiej w 
Ahlen, prosimy o wypełnienie zgłoszenia.

Dowód osobisty:

Nazwisko:

Imię:

Ulica/Nr.:

Kod pocztowy/
Miejscowość:

Data urodzenia:

Telefon:

e-mail:

Zgadzam się na to, że wiadomości o uwagach i 
upomnieniach będą przesyłane mailem na podany 
powyżej adres mailowy.

zapis

www.stadtbuecherei-ahlen.de

GoDziny otwarcia:
W poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek:
godz. 10.00 - 12.30 i 14.30 - 18.00

W środy biblioteka jest zamknięta.

Gefördert vom



witamy w twojej 
bibliotece!
Ta broszurka informacyjna ma ci pomóc w 
zorientowaniu się w świecie mediów.

co można u nas znaleźć?
• naturalnie całą masę książek dla małych i dużych
  ludzi...
• CD z historyjkami i piosenkami
• gry komputerowe i na konsolę
• płyty DVD i BluRay
• gry planszowe
• książki interaktywne Tiptoi, zabawy i pisaki
• wspaniałe imprezy (informacje o imprezach 
 znajdziesz na stronie internetowej biblioteki)

zapisanie się - 
jak to Działa?

zapis
• Należy wypełnić formularz (zobacz ostatnią stronę)
• Mama lub tata lub inna osoba uprawniona do spra-

wowania opieki rodzicielskiej powinni podpisać 
formularz i należy przynieść ich dowód osobisty, 
albo jeszcze lepiej: przyprowadźcie mamę lub tatę ze 
sobą!

• Formularz należy oddać, zapłacić 4,-€, pobrać kartę  
 czytelnika i natychmiat można wypożyczyć media.
• Należy zawsze i wszędzie pilnować karty czytelnika i 

jeżeli kiedykolwiek by zniknęła, należy natychmiast 
nas poinformować! Za opłatą 4,-€ możesz otrzymać 
kartę zastępczą. Jeżeli idziesz do biblioteki miej 
kartę zawsze przy sobie. Wtedy możesz wypożyczyć 
tak dużo mediów, ile zdołasz przerobić w określonym 
terminie.

czy wypożyczanie kosztuje?
•  Wypożyczanie mediów dla dzieci i młodzieży do 
 17-tego roku życia jest bezpłatne.
• Okres wypożyczenia mediów możesz przedłużyć 

bezpośrednio u nas w bibliotece, przez telefon pod 
numerem 02382-59292 lub poprzez Twoje konto 
użytkownika w katalogu online pod www.stadt-bue-
cherei-ahlen.de.

Deklaracja zGoDy

Zgadzam się, aby moje dane osobowe były prze-
twarzane w Bibliotece Miejskiej w Ahlen w celu 
administrowania mojego członkostwa.

Skreślenie danych następuje wtedy, o ile nie są one 
więcej potrzebne do celów ich uprzedniego zapisa-
nia.

Zwrócono mi uwagę na to, że moje dane zapisane 
w uprzednio wymienionych celach, są przetwarzane, 
używane oraz przekazywane mając na względzie 
ustawę o ochronie danych UE.

Dodatkowo zwrócono mi uwagę na to, że pobranie, 
przetwarzanie oraz używanie moich danych jest do-
browolne. Poza tym, że mogę moją zgodę w każdej 
chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Moją de-
klarację o wyłączeniu odpowiedzialności skieruję do 
Biblioteki Miejskiej w Ahlen, Sudenmauer 21, 59227 
Ahlen.

Następnie wiadomo mi, że w każdej chwili mogę 
przeglądnąć prawa dla zainteresowanych osób zgod-
nie z artykułem 13 DSGVO na stronie internetowej 
internetowj miasta Ahlen, jak również pytając w Bi-
bliotece Miejskiej.

Nazwisko i imię osoby uprawnionej do sprawowania 
władzy rodzicielskiej

Podpis osoby uprawnionej do sprawowania władzy 
rodzicielskiej

terminy wypożyczania
Książki, książki mówione, gry komputerowe, 
gry towarzyskie ......................................................28 dni
Płyty DVD, CD, Blu-Ray, CD z muzyką, 
czasopisma ..............................................................7 dni

Terminy zwrotu znajdziesz na pokwitowaniu wypożyczenia.


