Kontrakt for bruk av Folkeverkstedet DO IT YOURSELF
Velkommen som bruker av folkeverkstedet ved Steinkjer bibliotek!
Alle over 18 år, med lånekort på biblioteket, kan få bruksrett på Folkeverkstedet DO IT YOURSELF.
Utstyret kan da brukes i folkeverkstedets ubemannede åpningstid.
Folkeverkstedet DO IT YOURSELF er åpent for selvbetjening:
- Mandag-torsdag kl. 09-19
- Fredag kl. 09-17
- Lørdag kl. 11-15
Folkeverkstedet har følgende verktøy tilgjengelig for lån: vinylkutter, 3D-printer, symaskiner,
overlock-maskin, strykejern og strykebrett
For å låne verktøyene i verkstedet henvender du deg i skranken. Her signerer du for utstyret du
ønsker å låne den aktuelle dagen.
Den som har signert for lån av utstyr står ansvarlig for utstyret, til vedkommende forlater
folkeverkstedet.

Vilkår for bruk av folkeverkstedet:
•
•

Vis hensyn til andre
Hold orden og tenk sikkerhet. Folkeverkstedet skal være i samme stand når du forlater det,
som da du kom.

•
•
•

Bruk av utstyr skjer på eget ansvar.
Bruk alt utstyr med forsiktighet. Om noe skulle skje med utstyret, henvend deg i skranken.
Dersom utstyr og inventar blir skadet, ødelagt eller forsvinner som følge av uforsvarlig bruk
kan du bli stilt erstatningsansvarlig.

•
•

Bruksanvisninger finner du i det hvite skapet på folkeverkstedet og på folkeverksted-PC-en.
Brukere er selv ansvarlig for å kunne bruke utstyret på folkeverkstedet. Om du ikke kan å
bruke verktøyet, anbefaler vi at du møter opp i folkeverkstedets bemannede åpningstid,
mandager kl. 16-19, for å få veiledning i bruk av utstyr.

•
•
•

Det er ikke tillat med mat i verkstedet.
Eventuell drikke skal holdes i konteiner med lokk.
Du som bruker er selv ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjonen vi har på deg, og å
holde deg oppdatert på forskjellige arrangementer som skjer i folkeverkstedet. Følg Steinkjer
bibliotek på Facebook, eller følg med på https://steinkjer.folkebibl.no/ for å holde deg
oppdatert på hva som skjer av arrangementer ol.

Det er ikke tillatt å bruke utstyr som du er usikker på. Dersom du trenger opplæring i bruk av utstyr
kan du komme på de åpne verkstedskveldene mandager kl. 16-19.
Denne kontrakten er personlig. Det er ikke tillatt å la andre enn deg selv bruke utstyret du har signert
for. Unntak gjelder barn i følge med bruker over 18 år, som har signert kontrakt. I dette tilfellet vil
brukeren stå ansvarlig for barnet.
Brudd på vilkårene kan resultere i inndragelse av din rett til å låne verkstedet.

Kontaktinformasjon
Navn: _________________________________________
Telefonnummer: ________________________________
Epostadresse: __________________________________

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått vilkårene i kontrakten:

……………………………………………………. (Signatur)

