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REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU
§ 1.
I. ZASADY OGÓLNE
1. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy zainteresowani

użytkownicy, którzy ukończyli 14 rok życia.
2. Użytkownik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną lub dowód tożsamości

bibliotekarzowi oraz dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin.
3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach

informacyjnych i edukacyjnych.
4. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje cisza i zakaz spożywania

posiłków i napoi.
5. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego oraz zgłaszania

bibliotekarzowi wszelkich nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem.
6. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika

przy komputerze.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane

w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub
nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy
korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.
§ 2.
II. STANOWISKA KOMPUTEROWE

1. Stanowisko komputerowe może być użytkowane przez godzinę (jedną sesję

wyszukiwawczą).
2. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane do przeglądania zbiorów

multimedialnych znajdujących się w Bibliotece.

3. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programu może być emitowany tylko przez słuchawki

przyniesione przez czytelnika.
4. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapiać na przenośnym urządzeniu z

pamięcią USB (PenDrive).
5. Zabrania się:

a) dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych na
stanowiskach,
b) instalowania oprogramowania pirackiego i niewiadomego pochodzenia,
c) usuwania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk
komputerowych.
d) wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa
autorskie i ochronę dóbr osobistych oraz przeglądania, przesyłania i udostępniania
materiałów powszechnie uznawanych za obsceniczne lub obraźliwe.
§ 3.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik

wykonuje czynności niepożądane.
2. W wypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego

przerwania sesji użytkownika.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora MBP w Złotoryi.

