Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w filiach
§1
1. Stanowiska komputerowe udostępniane są bezpłatnie.
2. Służą głównie celom edukacyjnym, naukowym i kulturalnym.
§2
Odwiedziny osób korzystających ze stanowisk komputerowych są odnotowywane przez
dyżurującego bibliotekarza w zeszycie odwiedzin.
§3
1. Przystąpienie do pracy na stanowisku komputerowym oznacza akceptację Regulaminu.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez dyżurującego
bibliotekarza.
3. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu następuje przerwanie sesji Użytkownika.
§4
Przy komputerze powinna pracować jedna osoba.
§5
1. Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych mają obowiązek szanowania udostępnionego
im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialne materialnie za straty powstałe z ich
winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub
opiekunowie.
2. Użytkownik ma obowiązek informować obsługę o wszystkich zauważonych uszkodzeniach
sprzętu zarówno przed rozpoczęciem pracy z komputerem, jak i po jej zakończeniu.
§6
1. Użytkownikowi nie wolno:
a. samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego,
b. wykorzystywać stanowisko komputerowe w celach zarobkowych,
c. pobierać z Internetu i rozpowszechniać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi
normami moralnymi i prawnymi, nielegalnych programów, filmów, muzyki itp. (zakaz obejmuje
również wyświetlanie stron zawierających w/w treści oraz wyszukiwanie w/w treści w
wyszukiwarkach), instalować na komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub
pobranego z Internetu,
d. dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, odłączać urządzeń peryferyjnych,
rozkręcać jednostek centralnych, zrywać plomb itp.,
e. zmieniać ustawień, przenosić lub usuwać plików i folderów systemowych,
f. jeść i pić przy komputerze.
2. Wszelkie pliki i katalogi pozostawione przez Użytkownika na komputerze będą kasowane - bez
możliwości ich odzyskania.
3. Użytkownik korzystający z czatów, kanałów IRC, komunikatorów internetowych, portali
społecznościowych, gier oraz innych programów / stron mających na celu "zabicie czasu" (w tym
bukmacherskich oraz hazardowych) zobowiązany jest ustąpić osobie oczekującej na wolne
miejsce w związku z potrzebami edukacyjnymi, naukowymi lub kulturalnymi.
§7
Limit czasu pracy dla pojedynczej sesji internetowej wynosi jedną godzinę. Czas korzystania z
dostępu do komputera może zostać:
1. przedłużony gdy wykonywana przez Użytkownika praca tego wymaga,
2. ograniczony w momencie dużej ilości chętnych do korzystania ze stanowisk komputerowych – o
czym Użytkownik jest informowany.
§8
Osoba nieprzestrzegająca Regulaminu lub norm współżycia społecznego może zostać wyproszona.
W przypadku nagminnego łamania Regulaminu lub nieprzestrzegania przez użytkownika zasad
współżycia społecznego, może on otrzymać czasowy lub bezterminowy zakaz korzystania z
komputera.

