Gdańsk, 01.04.2021

Wypożyczanie książek z Biblioteki GSW
w CZASIE EPIDEMII COVID-19
W związku z epidemią COVID-19 Biblioteka GSW funkcjonuje na innych zasadach: możliwe są wypożyczenia książek; czytelnia jest nieczynna. Osoby korzystające nie chodzą między regałami, książki podaje pracownik biblioteki
Aby w czasie epidemii ułatwić Studentom GSW wypożyczenie książek, istnieje możliwość
ich zamówienia mailem na adres: biblioteka@gsw.gda.pl. Odbiór możliwy jest na dwa
sposoby:
a) w Bibliotece GSW (w godzinach jej pracy) lub w pomieszczeniu wskazanym przez
Ochronę GSW (przez cały dzień) w budynku siedziby uczelni: 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B przez osobę zamawiającą lub osobę przez nią upoważnioną mailowo;
należy posiadać dowód osobisty oraz własny długopis; na terenie budynku uczelni należy przebywać w maseczkach zasłaniających nos i usta;
b) przez przesłanie paczką na koszt wypożyczającego — należy: (i) złożyć taką dyspozycję mailowo; (ii) przesłać mailem potwierdzenie zapłaty (w pliku PDF pobranym z
systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany); (iii) podać następujące dane:
– imię i nazwisko oraz adres e-mail i nr telefonu komórkowego,
– w przypadku paczkomatów — symbol paczkomatu do odbioru (zobacz:
https://inpost.pl/),
– w przypadku Poczty Polskiej lub kuriera — dokładny adres wraz z kodem pocztowym.
Książki możemy wysyłać w jednej paczce dla kilku osób, ale wówczas prosimy o maila od
każdej z osób oddzielnie (z danymi jak wyżej), ze wskazaniem, której z osób je wysłać.
Wysokości opłat za wysyłkę:
paczka Poczta Polska (opłata 14,00 zł, ciężar paczki do 30 kg);
grubość paczki do 8 cm, ciężar do 25 kg [gabaryt A]
grubość paczki do 19 cm, ciężar do 25 kg [gabaryt B]
grubość paczki do 41 cm, ciężar do 25 kg [gabaryt C]

paczkomat InPost
13,00 zł
14,00 zł
15,50 zł

kurier InPost
15,00 zł
16,50 zł
20,00 zł

Opłaty za wysyłkę prosimy wpłacać na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
podając w tytule płatności: „Zwrot opłaty za wypożyczenie książki” oraz imię i nazwisko
wypożyczającego.

