Regulamin korzystania z komputera i Internetu
w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Filia biblioteczna we Wrzeszczewicach
§1
Prawo i warunki korzystania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prawo korzystania ze stanowiska komputerowego mają wszyscy użytkownicy;
Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne;
Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy;
Za wydruk formatu A4 ( czarno biały ) pobierana jest opłata wg. cennika obowiązującego w bibliotece.
Przed korzystaniem ze stanowiska komputerowego użytkownik powinien okazać dowód osobisty ( studenci – indeks,
uczniowie – legitymację );
Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy stanowisku
komputerowym ;
Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza ( CD-ROM, dyskietka
itp.);
W ramach prowadzonych zajęć wolontarystycznych „senior w necie” zastrzegamy sobie prawo do zwolnienia stanowisk
komputerowych.
§2
Wypożyczanie nośników informacji

1.
2.

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadania zbiorów multimedialnych ;
Na życzenie użytkownika bibliotekarz umożliwia korzystanie z CD-ROM-u i dyskietki.
§3
Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji

1.
2.
3.

Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do szczególnej ostrożności przy korzystaniu
z nośnika informacji ;
Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji;
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kierownik biblioteki może odmówić czasowego, a w szczególnych
wypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
§4
Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, nośników informacji

1. Użytkownik odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów bibliotecznych ;
2. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik biblioteki w zależności od stopnia
uszkodzenia;
3. Biblioteka wydaje użytkownikowi potwierdzenie – dowód wpłaty za uszkodzenia przez niego spowodowane.
§5
Zasady korzystania z Internetu
1. Użytkownicy chcący skorzystać z usług internetowych mogą zamawiać stanowisko komputerowe na określoną godzinę;
2. Wyniki wyszukiwania można zapisać na dyskietce lub pendrive otrzymanym od pracownika biblioteki i odpłatnie
wydrukować;
3. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza;
4. Instalowanie bez zgody bibliotekarza jakichkolwiek danych na dysku twardym;
5. Dokonywanie zmian w konfiguracji systemu operacyjnego stanowisk komputerowych;
6. Samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących
wyposażenie stanowisk komputerowych;
7. Wprowadzanie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci komputerowej powodować
będzie odpowiedzialność karną użytkownika, zgodnie z przepisami kodeksu karnego;
8. Odpowiedzialność karna nie wyłącza odpowiedzialności za straty majątkowe poniesione przez bibliotekę w związku z
uszkodzeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania itp.;
9. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące
uczucia i dobre obyczaje.
§6
Przepisy końcowe
1. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska
komputerowego.

