Lending Terms and Conditions

1. You can borrow books and magazines from LibraryVida for free for 3
weeks after leaving valid contact information and signing the
agreement with the Terms and Conditions stated here.
2. One person can borrow 1 book or magazine at a time.
3. The borrowed book/magazine must be returned after 3 weeks from
the day it was borrowed. The return must be done during the
opening hours of the TangoVida studio. In case of a delay of
more than 4 days a fee of 1 eur will be charged for each day of
the delay.
4. TangoVida has the right to ask you to return the book in 3 days time.
5. The books/magazines must be returned in the same condition as
borrowed. Careful treatment and care includes not folding the
pages, underlining or highlighting passages in the book,
keeping it clean and protecting it from damage. The borrower
is responsible to compensate for the eventual loss or damage
of the book. In case of a loss, damage or theft of the book you
are responsible to replace the book or cover the book’s value
including the eventual costs for the order and delivery.
6. You shall not borrow the book to a third person. In case someone is
interested in borrowing a book from LibraryVida, please
forward our contact information and tell the interested person
to contact us directly.
7. It is now allowed to make illegal copies or photos of books and
sharing them. We respect copyrights and request the same
from the borrowers.
8. Anyone who borrows a book from LibraryVida must accept these
Terms and Conditions and the privacy policy of TangoVida
regarding the personal data usage.
Contact email: tangovida.net@gmail.com

Podmienky vypožičiavania kníh
1. Z knižnice LibraryVida si môžete zdarma vypožičať knihy a časopisy o
tangu na dobu 3 týždňov. Na vypožičanie je potrebný Váš súhlas s
týmito podmienkami a Vaše kontaktné informácie.
2. Jedna osoba si môže naraz vypožičať iba 1 knihu alebo časopis.
3. Vypožičanú knihu alebo časopis musíte vrátiť najneskôr do 3 týždňov
od dátumu vypožičania. Návrat knihy alebo časopisu musí byť
zrealizovaný počas otváracích hodín štúdia TangoVida. V prípade
oneskorenia o viac ako 4 dni budeme účtovať poplatok z omeškania
vo výške 1 eura za každý deň omeškania.
4. TangoVida si vyhradzuje právo na vyžiadanie vrátenia vypožičanej
knihy v priebehu 3 dní.
5. Knihy a časopisy musia byť vrátené v takých podmienkach, v akých
boli vypožičané. Za opatrné/vhodné zaobchádzanie sa považuje
neohýbanie a nezalamovanie okrajov strán knihy, nepodčiarkovanie a
nezvýrazňovanie častí v knihe, udržiavanie kníh v čistote a ochrana
knihy pred poškodením. Osoba, ktorá si knihu vypožičia je
zodpovedná za kompenzáciu prípadnej straty alebo poškodenia
vypožičanej knihy. V prípade straty, poškodenia alebo krádeže knihy
ste zodpovední za náhradu knihy alebo jej hodnoty, vrátane úhrady
prípadných nákladov na objednávku a dodanie novej knihy.
6. Knihy sa nesmú požičiavať tretím osobám. V prípade záujmu tretej
osoby o vypožičanie knihy z LibraryVida, prosím požiadajte túto
osobu, aby sa skontaktovala s TangoVida, prípadne jej poskytnite
naše kontaktné údaje.
7. Je zakázané nelegálne kopírovať knihy alebo robiť fotografie kníh a
zdieľať ich. Rešpektujeme autorské práva a vyžadujeme to isté od
osôb, ktoré si požičiavajú knihy alebo časopisy.
8. Osoba, ktorá si chce vypožičať knihy z LibraryVida musí súhlasiť s
týmito pravidlami a podmienkami a ochranou súkromia o.z.
TangoVida v súvislosti s nakladaním s osobnými údajmi.
Kontakt: tangovida.net@gmail.com

