Indmeldelse på Nota · Synshandicap
Udfyld samtlige oplysninger. Benyt venligst blokbogstaver:
Navn:
CPR-nr.: 			

		

Adresse:
Postnr.:
Telefon:

By:
E-mail:

 Sæt kryds her, hvis du ikke har en e-mail adresse.
DOKUMENTATION
For at blive meldt ind på Nota skal du dokumentere dit synshandicap.
Du skal gøre ét af følgende:
A. Få underskrift og stempel fra synskonsulent, øjenlæge eller egen læge
på denne blanket.
Undertegnede synskonsulent, øjenlæge eller læge bekræfter og dokumenterer herved ansøgers synshandicap, der medfører, at ansøger ikke kan læse
almindelig, trykt tekst.
Dato:		 Underskrift og stempel:

Stillingsbetegnelse:

Eller
B. Sæt kryds i her:
 Medlem af Dansk Blindesamfund (DBS).
Ved at sætte kryds her giver jeg tilladelse til, at Nota indhenter oplysninger
vedrørende mit medlemskab af DBS.
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NOTAS VILKÅR FOR BRUG
Herunder skal du personligt skrive under på, at du vil overholde Notas vilkår
for brug:
• Notas materialer er udelukkende til eget brug.
• Notas materialer må ikke kopieres eller tilgængeliggøres for andre.
• Der er vandmærker og andre teknologier i Notas materialer, der identificerer mig
som bruger.
• Kopiering og tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer rapporteres til
rettighedshaverne, som kan foretage retsforfølgelse heraf.
• Tilgængeliggørelse for andre af Notas materialer kan medføre udelukkelse fra at
bruge Notas ydelser.
• Ved udmeldelse af Nota skal alt digitalt materiale modtaget fra Nota
tilbageleveres eller destrueres.
• Nota behandler relevante oplysninger om mig, som jeg selv har afgivet til Nota,
som Nota har indhentet fra CPR-registeret, eller som er opstået hos Nota som
følge af min benyttelse af Notas materialer.

Jeg skriver under på, at jeg vil overholde Notas vilkår for brug.
(Ved kryds i feltet “Medlem af Dansk Blindesamfund” skriver jeg også under
på, at Nota indhenter oplysninger vedrørende mit medlemskab af DBS.)
Dato:		 Underskrift (ansøger):

(Hvis du er under 18 år, er det dine forældre eller værge der skal skrive under)
Den udfyldte og underskrevne indmeldelsesblanket samt blanketten ”Valg af
Notas materialer og services” sendes til:
Nota
Att. Indmeldelse
Teglværksgade 37
2100 København Ø
Eller indscannet til: indmeldelse@nota.dk
Den forventede ekspeditionstid er op til tre uger.
Nå du er indmeldt vil du modtage bekræftelse på e-mail eller brev.
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Valg af Notas materialer og services
Afkryds venligst nedenfor, hvad du ønsker at modtage fra Nota.
Denne blanket skal sendes til Nota sammen med indmeldelses
blanketten.
SERVICES
 Erhvervs-service (for medlemmer i erhverv)
 Individuel service for døvblinde (dokumentation skal vedlægges)
NYHEDSBLADET INSPIRATION
Blad fra Nota om nye bøger og med inspiration til læsning. Udkommer
ca. seks gange om året.
Jeg ønsker at modtage Inspiration som (Vælg én af følgende):
 E-bog (sendes på e-mail som vedhæftet fil)
 Trykt udgave med stor skrift (pris årligt 150 kr.)
 Lydbog (sendes på cd-rom)
 Punktskrift
Inspiration kan også læses online via Nota Bibliotek på nota.dk
PUNKT
Udover lydbøger og e-bøger ønsker jeg også adgang til:
 Bøger på punktskrift
 Punktnoder
LYDBØGER
 Jeg downloader eller bestiller selv mine lydbøger.
Og/eller
 Automatisk levering af lydbøger på cd-rom
Jeg ønsker at modtage
bøger pr. måned (f.eks. 5 bøger).
Du kan modtage op til 30 bøger pr. løbende måned.
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VALG VED AUTOMATISK LEVERING
Jeg ønsker bøger indenfor følgende genrer:
(Sæt gerne flere kryds)
 Digte

 Kvinder

 Dokumentar

 Kærlighed

 Erindringer og biografier

 Livet på søen

 Erotik

 Mænd

 Familie og slægt

 Natur og dyr

 Fantasy

 Noveller

 Filosofi

 Om børn og unge

 Folkeliv

 Psykologiske romaner

 Fra landet

 Rejsebeskrivelser

 Gys

 Religion

 Historiske, fra Danmark

 Samfundsromaner

 Historiske, fra udlandet

 Science fiction

 Humor

 Spion

 Krig

 Sport

 Krimi

 Spænding
 Sygdom og handicap

Jeg ønsker at modtage:
 Voksenbøger

 Ungdomsbøger

 Børnebøger

Andre ønsker (f.eks. forfatter eller faglitteratur):
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