Regulamin czytelni internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej
w Darłowie
1. Pierwszeństwo w korzystaniu ze stanowiska komputerowego mają osoby wykorzystujące
go w celu edukacyjnym.
2. Pozostali korzystający z komputerów w celach rozrywkowych nie mogą spędzać przy
komputerze więcej czasu niż jedna sesja, czyli jedną godzinę dziennie.
3. Obowiązuje zakaz używania komunikatorów internetowych (np.gg, tlen, wp kontakt,
Messenger, ICQ itp.)
4. Zabrania się otwierania stron internetowych o charakterze erotycznym, wulgarnym lub o
treściach prawnie zabronionych. Strony takie są wpisane na "czarną listę" i zablokowane, a
wszelkie próby obejścia zabezpieczeń traktowane będą jako złamanie zasad regulaminu.
5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych
programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach
systemowych.
6. Użytkownik nie powinien pozostawiać na dyskach komputerów żadnych prywatnych
danych, które zostaną usunięte podczas czyszczenia komputera.
7. Za zgodą Administratora czytelnik może skorzystać z własnej dyskietki, płyty lub innego
nośnika pamięci.
8. Użytkownik podejmując pracę na stanowisku komputerowym przyjmuje do wiadomości i
zgadza się na monitorowanie jego pracy przez Administratora.
9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności
naruszających prawa autorskich twórców lub dystrybutorów danych jak również inne łamanie
prawa.
10. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku
braku zainteresowania innych osób Administrator może przedłużyć czas pracy. Przy jednym
stanowisku komputerowym mogą przebywać najwyżej dwie osoby.
11. Wszystkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast
zgłaszać Bibliotekarzowi.
12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania
odpowiada użytkownik. Jeżeli użytkownik jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność
ponoszą rodzice.
13. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu wszelkich plików i zapisywania ich na dysku
bez zgody Bibliotekarza.
14. Administrator czytelni zastrzega sobie prawo do przerwania sesji, gdy uzna, że został
złamany regulamin.
15. W czytelni internetowej obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz palenia tytoniu.
16. Rozpoczęcie pracy na stanowisku komputerowym jest jednoznaczne z akceptacją
powyższego Regulaminu.

