SUONENJOEN KAUPUNKI
Kaupunginkirjasto

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
APPLICATION FORM

uusi lainaaja / new client
nimen muutos, entinen nimi / change of name, former name:
___________________________________________________________________________
Kortin hakijan henkilötiedot / Personal data of the card applicant
HENKILÖTUNNUS / FINNISH ID-NUMBER

SUKUNIMI / FAMILY NAME

OR DATE OF BIRTH

ETUNIMET / GIVEN NAMES

OSOITE / ADDRESS IN FINLAND

POSTINUMERO JA -PAIKKA / POST NUMBER AND POST OFFICE

PUHELINNUMERO / PHONE NUMBER

VAKITUINEN OSOITE / ADDRESS IN HOME COUNTRY

SÄHKÖPOSTI / E-MAIL

Pin-koodi, omavalintaiset neljä numeroa (verkkokirjastoa varten)
Pin-code, choose four numbers (for the internet library)
Haluan käyttää lainattaessa kirjastokortin rinnalla

ajokorttia

Kela-korttia

Verkkokirjastoon pääset kirjastokortin asiakastunnuksella ja valitsemallasi Pin-koodilla. / For
the access to the internet library you need your customer ID from your library card and your
Pin-code.
Palautuskehotuksen lähetystapa
(valitse yksi)
Overdue reminders by (choose one)
Sähköpostina / E-mail
Tekstiviestinä / Text message
Kirjeenä / Mail

Saapumisilmoitusten lähetystapa
(valitse yksi)
Pick-up notices by (choose one)
Sähköpostina / E-mail
Tekstiviestinä / Text message
Kirjeenä / Mail

Jos ilmoitat sähköpostiosoitteesi, saat automaattisen eräpäivämuistutuksen valintasi
mukaan 1-5 päivää ennen eräpäivää. Eräpäivämuistutus ei maksa asiakkaalle mitään. Asiakkaan vastuu myöhästymismaksuista ei poistu, vaikka eräpäivämuistutus ei saapuisi sähköpostiin. / Customers who have given their E-mail address will receive a reminder notice 1-5
days before the approaching due day. This service is free. Customers are still responsible for
any overdue fines even if they have not received the reminder E-mail.
Alle 15-vuotiaan henkilön huoltajan henkilötiedot / Guardian of a person under 15
years of age
SUKUNIMI / FAMILY NAME

ETUNIMET / GIVEN NAMES

OSOITE, JOS EI SAMA KUIN HUOLLETTAVAN / ADDRESS IN FINLAND

HENKILÖTUNNUS / GIVEN NAMES

POSTINUMERO JA –PAIKKA /POSTAL CODE

PUHELIN / PHONE

Sitoudun noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä / I agree to the terms and conditions of the
library.
___________________________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus (Huoltajan allekirjoitus, jos hakija on alle 15-vuotias)
Date and signature (The signature of the guardian, if the applicant in under 15 years of age)

