Muusikainstrumentide laenamistingimused

1. Instrumentide laenamine on tasuta.
2. Instrumente laenutatakse muusikaosakonnast ja tagastatakse muusikaosakonda.
3. Instrumendi laenamise kohta vormistatakse laenajaga allirjastatud laenutusleping.
4. Instrumendid on kantud e-kataloogi URRAM ning nende nimekiri on avaldatud raamatukogu
veebilehel.
5. Laenajal on õigus laenata lugejakaardi või ID-kaardi alusel.
6. Alla 16-aastasele laenajale (edaspidi laps) annab õiguse instrumenti koju laenata lapse seadusliku
esindaja poolt allkirjastatud nõusolek.
7. Instrumentide laenutustähtaeg on 3 nädalat. Laenaja elektronposti aadressile saadetakse
automaatselt tagastustähtpäeva kohta teavitus 3 päeva enne instrumendi tagastustähtpäeva.
8. Laenaja on kohustatud tagastama laenatud instrumendi muusikaosakonda laenutustähtaja jooksul.
Võlgnikele uusi instrumente ei laenutata.
9. Tagastustähtaega on võimalik pikendada kuni kaks korda telefoni või e-posti teel, juhul kui
instrumenti ei vaja teised kasutajad.
10. Nõudluse korral võib raamatukogu laenutada instrumendi laenutustähtajast lühemaks perioodiks
ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
11. Laenajatel on võimalik panna end instrumendi ootejärjekorda ning raamatukogu teavitab lugejat
instrumendi laenutamise võimalusest. Instrumenti hoitakse laenaja jaoks 4 päeva, arvates
teavitamise päevast.

Muusikainstrumentide laenaja vastutuskohustused
1. Laenaja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses oleva instrumendi eest.
2. Laenaja on kohustatud järgima instrumendi hooldusnõudeid.
3. Laenaja on kohustatud tagastama instrumendi puhastatult, häälestatult ja koos kõigi komplekti
kuuluvate osadega.
4. Kui laenaja ei tagasta laenatud instrumenti tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest
tasu vastavalt Pärnu Linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.
5. Laenaja on kohustatud raamatukogule teada andma instrumendi kasutamisel ilmnenud
instrumendi defektidest või instrumendi rikkumisest.
6. Laenaja ei tohi viia rikutud instrumenti parandusse seda raamatukoguga eelnevalt
kooskõlastamata ega instrumenti ise parandada.
7. Laenaja on kohustatud tasuma rikutud instrumendi ekspertiisi- ja remondikulud.

8. Kui rikutud instrumenti ei ole võimalik parandada või kui laenaja jätab tagastamata instrumendi
või mistahes selle juurde kuuluva osa, on laenaja kohustatud selle asendama sama nimetuse
instrumendiga või selle osaga või tasuma raamatukogule selle soetushinna.
9. Lapse tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.
10. Raamatukogu annab laenajale tähtaja võla tasumiseks või instrumendi asendamiseks.
11. Kui laenaja ei tasu raamatukogule võlga tähtajaks või ei asenda korras instrumenti, siis teeb
raamatukogu laenajale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata
jätmise korral. Kui laenaja jätab ettekirjutuse täitmata, on raamatukogul õigus anda ettekirjutus
sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
12. Laenajate suhtes, kelle vastu on algatatud menetlus, kehtib laenutuskeeld kuni menetluse lõpuni.
Laenatud ning tagastamata jäetud instrumentide tagasisaamiseks kasutab raamatukogu kohtutäituri
abi.
„Muusikainstrumentide laenamis- ja kasutustingimused“ on avaldatud raamatukogu veebilehel
aadressil www.pkr.ee

