REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU
W DZIALE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
IM. WIKTORA KULERSKIEGO W GRUDZIĄDZU
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Z komputerów mogą korzystać użytkownicy do 15 roku życia.
Korzystanie z Internetu i komputerów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem jest bezpłatne.
Użytkownik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin i na czas korzystania pozostawić
dokument tożsamości.
Stanowisko komputerowe może być użytkowane jednorazowo przez 1 godzinę. Bibliotekarz ma
prawo regulować czas korzystania z komputera. Sesja może zostać przedłużona lub skrócona.
Pierwszeństwo w dostępie do komputera mają użytkownicy, którzy:
 korzystają ze stanowiska w celach edukacyjnych i informacyjnych,
 danego dnia nie korzystali jeszcze ze stanowiska.
Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko 1 osoba.
Ze stanowisk komputerowych nie mogą korzystać:
 osoby, które swym ubiorem oraz brakiem higieny osobistej utrudniają lub uniemożliwiają
korzystanie ze zbiorów bibliotecznych innym osobom,
 osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i będące pod wpływem środków odurzających,
 osoby, które swoim zachowaniem zakłócają korzystanie z Działu innym użytkownikom
i dezorganizują jego pracę.
Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów.
Czytelnik ma prawo do:
 zapisywania danych na dyskietkach, płytach oraz nośnikach z pamięcią przenośną wyposażoną
w port USB,
 odtwarzania danych z w/w nośników.
Wykonanie w/w czynności możliwe jest po wcześniejszym okazaniu określonych nośników
dyżurującemu bibliotekarzowi w celu kontroli antywirusowej danych.
Istnieje możliwość sporządzania wydruków komputerowych według aktualnego cennika.
Użytkownikowi zabrania się:
 instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego,
zainstalowanego na dysku lokalnym komputera,
 rozpowszechniania, udostępniania i korzystania z materiałów oszczerczych, pornograficznych,
nieprzyzwoitych, szkodzących lub w inny sposób uznanych za nielegalne,
 naruszania praw własności intelektualnej osób trzecich (w tym praw autorskich, patentowych,
praw do znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw do informacji poufnych lub innych
zastrzeżonych praw),
 naruszania prawa do prywatności osób trzecich.
Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy sprzętu komputerowego należy
natychmiast zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
W przypadku uszkodzenia sprzętu użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za straty lub
koszt naprawy.
Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
W przypadku naruszenia regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może stanowić podstawę do pozbawienia czytelnika prawa
do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu.
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