Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej Biblioteki Publicznej w Ostrorogu
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Z Internetu mogą korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Ostroróg, za okazaniem
dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).
2. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem czytelni internetowej.
3. Internet w bibliotece przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjno- edukacyjnych (pisanie
referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad
przedmiotowych, tematów związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, itp).
4. Czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na 60 minut dziennie, z możliwością
przedłużenia, pod warunkiem braku osób oczekujących na dostęp do stanowisk komputerowych.

§2
1. Istnieje możliwość skanowania i drukowania ze stanowisk użytkowników.
2. Wydruk z komputera jest odpłatny.
3. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Biblioteki
Publicznej w Ostrorogu.

§3
Obowiązki użytkownika.
1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem czytelni internetowej.
2. Użytkownik odnotowuje swoją obecność w zeszycie odwiedzin czytelni internetowej oraz
zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości, a następnie korzysta z komputera wskazanego
przez bibliotekarza (dostępne 2 komputery).
3. Informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o
uszkodzeniach mechanicznych (jeśli takie zostały zauważone).
4. Użytkownik jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w
internecie.
5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
6.Czas korzystania z komputera przez jedną osobę ustala się na 60 minut dziennie, z możliwością
przedłużenia, pod warunkiem braku osób oczekujących na dostęp do stanowisk komputerowych.

7.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
8.Przebywający w czytelni internetowej zobowiązany jest do zachowania ciszy.

§4
Użytkownikowi nie wolno:
1.W czytelni obowiązuje zakaz korzystania ze stron internetowych zawierających treści ogólnie
uznane za gorszące i nieetyczne.
2.Kategorycznie nie wolno zmieniać konfiguracji komputerów oraz instalować jakichkolwiek aplikacji i
programów bez wiedzy i zgody bibliotekarza. Nie wolno ponadto przyłączać, odłączać ani przełączać
urządzeń w zestawach komputerowych, np. klawiatura, mysz, monitor.
3.Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
4.Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
5.Naruszać regulaminu czytelni internetowej. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących
zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie
mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo
użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
6. Wnosić i spożywać napojów i artykułów spożywczych.
§5
1. Skargi i wnioski można kierować do Dyrektora Biblioteki Publicznej MiG Ostroróg.
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie należy kierować się przepisami Regulaminu
korzystania z Biblioteki Publicznej w Ostrorogu.
3. Czytelnik nie stosujący się do obowiązujących przepisów może być czasowo, a w szczególnych
przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni internetowej.

