REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU ORAZ USŁUG KOMPUTEROWYCH
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ w OTWOCKU
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Prawo do korzystania z Internetu i Komputera mają wszyscy zainteresowani zwani dalej
UŜytkownikami.
2. Wyszukiwania i przeglądanie stron mogą słuŜyć wyłącznie celom informacyjnym.
3. Indywidualna sesja internetowa moŜe trwać maksymalnie 1 godzinę.
4. Pracownicy Biblioteki na Ŝyczenie UŜytkowników udzielają instrukcji dotyczących
wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu.
5. Poszukiwania moŜna prowadzić samodzielnie lub przy pomocy Bibliotekarza.
6. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez UŜytkownika przy
komputerze.
7. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie moŜe słuŜyć do przeglądania stron o charakterze
pornograficznym, propagujących przemoc oraz zawierających treści obraźliwe.
§ 2.
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWYCH ORAZ KOMPUTEROWYCH
Dostępne usługi internetowe:
1. Przeglądanie stron internetowych WWW, ich kopiowanie na dyskietki i pamięci zewnętrzne
UŜytkownika lub drukowanie na drukarkach Biblioteki.
2. Wysyłanie i odczytywanie korespondencji elektronicznej, a takŜe kopiowanie otrzymanej
korespondencji na dyskietki UŜytkownika.
3. Pogawędki w czasie rzeczywistym w Internecie (Komunikator Gadu – Gadu)
UŜytkownikom zabrania się:
1. Kopiowania plików ściągniętych z Internetu do katalogu innego niŜ wskazany przez
pracowników Biblioteki (katalog, folder „PLIKI Z INTERNETU”).
2. Instalowania (uruchamiania) na komputerze Biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania
przynoszonego przez UŜytkownika.

Dostępne usługi komputerowe:
1. Drukowanie wiadomości o charakterze informacyjnym ze stron internetowych.
2. Skanowanie fotografii oraz innych materiałów (zgodnie z prawami autorskimi).
3. Nagrywanie na płyty CD informacji (zgodnie z prawami autorskimi)

§3
ZOBOWIĄZANIA UśYTKOWNIKA
1. UŜytkownik zobowiązany jest do:
- zachowania czystości na stanowisku pracy;

-

usunięcia, po zakończonej pracy, z katalogu (folderu) „PLIKI Z INTERNETU”
wszystkich plików ściągniętych z Internetu.
2. UŜytkownik odpowiada finansowo za wyrządzone szkody.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Korzystania z Internetu i Usług Komputerowych.
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z Internetu i za usługi komputerowe:
1. Skanowanie1 strony tekstowej - 0,50 zł
2. Skanowanie 1 strony fotografii kolorowych – do 2,00 zł
3. Wydruk z komputera czarno – biały – 0,40 zł
4. Wydruk z komputera kolorowy – 2,00 zł
5. Korzystanie z Internetu 1 godzina – 4,00 zł
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