Så här gör du:
1. Gå till webbplatsen kultur.norrtalje.se och klicka på knappen Skaffa bibliotekskort.
Fyll i ditt barns uppgifter.
2. Läs noga igenom lånereglerna. Du ansvarar för ditt barns lån tills hen fyller 18 år.
3. Skriv under den här lappen och skicka den med ditt barn när hen ska hämta ut sitt
bibliotekskort eller följ själv med till något av kommunens bibliotek.

Barnets personnummer (10 siffror):
Målsmans underskrift:
Kommer ditt barn låna böcker på biblioteksbussen? Ange i så fall vilken skola hen går
på eller den hållplats ni brukar låna på:

Alternativ 1: Ordna kortet på Norrtälje biblioteks webbplats: kultur.norrtalje.se.

Ordna bibliotekskort på Norrtälje bibliotek
till ditt barn.
Välj ett av alternativen.
Alternativ 2: Ordna kortet genom att fylla i detta formulär.

Så här gör du:
1. Läs noga igenom bibliotekens låneregler längst ner på den här sidan.
2. Fyll i ditt barns uppgifter och skriv under med din namnteckning.
3. Skicka med lappen när ditt barn ska hämta ut sitt bibliotekskort eller följ själv med
till något av kommunens bibliotek.
Barnets namn:
Barnets personnummer(10 siffror):
Adress:
Postnummer och ort:
Telefonnummer:
Mejladress:

Målsmans underskrift:
Kommer ditt barn låna böcker på biblioteksbussen? Ange i så fall vilken skola hen går
på eller den hållplats ni brukar låna på:

Bibliotekens låneregler:

Barnets målsman ansvarar för sitt barns lån tills hen
fyller 18 år.
Bibliotekskortet gäller på alla bibliotek i Norrtälje
kommun, inklusive Biblioteksbussen. Biblioteks
kortet är en värdehandling och måste spärras om
det tappas bort. Det kostar 10 kronor att ersätta ett
borttappat eller trasigt bibliotekskort.
När du godkänner att ditt barn skaffar ett biblioteks
kort samtycker du till att Norrtälje kommun behand
lar barnets personuppgifter i enlighet med GDPR.

Läs mer om vad det innebär på norrtalje.se/person
uppgifter. Barnets uppgifter kommer inte att använ
das i något annat sammanhang än inom bibliotekets
verksamhet.
Barn under 18 år får inga förseningsavgifter. Däre
mot måste förstörda eller borrtatppade medier ersät
tas. Du kan betala direkt på ditt bibliotek. I annat fall
kommer en faktura att skickas per brev. Obetalda
fakturor lämnas vidare till Inkasso.

