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Çocuğunuza çıkartmak istediğiniz
okuma kartı için gerekenler:

Von der Bibliothek auszufüllen:
……………………………………………
Nachname:

Pasaportunuz
veya
Oturduğunuz adresi gösteren kayıt
belgeniz (Meldebestätigung
Ġmzaladığınız izin kartı ve
telefon numaranız
Çocuklar için 1 yıllık okuma ücreti
(ayıntılı bilgiler, almanca broşürdedir)
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Adı
Soyadı
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 erkek

Yukarıda adı geçen çocuğum,benim rızam altında kurallara uymak şartı ile Hamburg
Kütüphanelerinden kitap ve emsallerini ödünç alabilir.
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Verli olarak çocuğumun Hamburg Kütüphanelerine karşı yerine
getirmesi gerekli tüm sorumlulukları üstleniyorum.

Verli olarak çocuğumun Hamburg Kütüphanelerine karşı yerine
getirmesi gerekli tüm sorumlulukları üstleniyorum.

Dolayısı ile, okuma kartı ile kütüphanelerden ödünç alınan kitap ve emsallerinin geri
getirilmemesi veya kaybı halinde, gereken gecikme, tazmin ve ihtar ücretlerini
ödemeyi üstleniyorum. Dikkat: DVD ve Blu-ray için gecikme ücretleri farklıdır!
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Çocuğumun ödünç alacağı kitap ve emsallerinin sayısının, gerektiğinde, kütüphane
tarafından azaltılmasını isteyebilirim.
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.......................................................................................

Tarih / Ġmza

.......................................................................................

Telefon............:................................................................................................
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....................................................................................................
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Okunaklı yazı ile velinin adı ve soyadı
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