REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W KOBIÓRZE

1 . Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego maja wszyscy czytelnicy.
2. Z dostępu do Internetu maże korzystać każdy czytelnik, który zapoznał się z niniejszym regulaminem i
wpisał się do rejestru udostępnień.
3. Korzystający z Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera, oraz
umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej. W Bibliotece nie prowadzi się szkoleń w zakresie w/w
zagadnień.
4. Ze stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba.
5. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
6. Czytelnik może korzystać z Internetu przez I godz. z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych
oczkujących na dostęp do stanowiska komputerowego.
7. Zabronione jest instalowanie i uruchamianie jakiegokolwiek własnego oprogramowania komputerowego,
jak również pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
8. Kopiowanie części danych jest dozwolone tylko na dyskietkach zakupionych u bibliotekarza.
9. Niedozwolone jest spożywanie posiłków i picia napojów czasie korzystania z komputera.
10. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
11. Czytelnik może telefonicznie lub osobiście rezerwować czas pracy przy komputerze. (tel. 032 21-88-636)
12. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego, oraz do szczególnej ostrożności
przy korzystaniu z nośników informacji.
13. Obowiązkiem czytelnika jest zgłaszanie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego, oraz nośników
informacji.
14. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, kierownik Biblioteki może odmówić czasowego, a w
szczególnych wypadkach bezterminowego korzystania ze stanowiska komputerowego.
15. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenia lub uszkodzenia w/w materiałów bibliotecznych.
16. Za uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik Biblioteki w
zależności od stopnia uszkodzenia.
17. Zabrania się wykorzystywania komputera do tworzenia, poszukiwania, pozyskiwania lub
rozpowszechniania treści rasistowskich, nazistowskich lub jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub
uznawanych powszechnie za niemoralne lub obraźliwe.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
- biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym
Regulaminem.
- próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony są rejestrowane przez system w sposób
umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
- osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców i opiekunów.

Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu zostanie pozbawiony prawa Korzystania ze
stanowiska komputerowego.

