1. Stanowiska internetowe czynne są w godzinach pracy czytelni, każdy czytelnik, który
chce skorzystać z Internetu zgłasza ten fakt
dyżurnemu bibliotekarzowi.

12. Aby uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej należy wypełnić wniosek dostępny
u dyżurującego bibliotekarza (wniosek dostępny jest również na stronie biblioteki).

2. Czas pracy na komputerach jest ograniczony
do dwóch godzin i może zostać przedłużony
przez pracownika o ile nie będzie innych
użytkowników.

13. Wypełniony wniosek należy dostarczyć
administratorowi sieci w godzinach jego
pracy (7.30 – 15.30).

3. Korzystający z komputerów muszą mieć
ukończone 13 lat
4. Na czas korzystania ze stanowisk internetowych czytelnik pozostawia u dyżurnego
bibliotekarza kartę czytelniczą lub inny
dokument stwierdzający tożsamość.
5. Dostęp do Internetu jest nieodpłatny.
6. Czytelnik, który zamierza korzystać z drukarki zobowiązany jest zgłosić ten fakt przed
rozpoczęciem pracy. Wydruki są płatne
według cennika.
7. Czytelnik jest zobowiązany do właściwego
obchodzenia się ze sprzętem komputerowym.
8. Każdą usterkę bądź przerwę w pracy
komputera należy zgłosić dyżurnemu
bibliotekarzowi. Zabronione jest wykonywanie czynności mogących w istotny sposób
zakłócić funkcjonowanie sieci komputerowej SBP, takich jak rozłączanie
okablowania, wymiana osprzętu.

14. Administrator sieci nie odpowiada za nieprawidłowe działanie komputerów osobistych czytelnika.
15. Administrator sieci Sądeckiej Biblioteki
Publicznej im. Józefa Szujskiego nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie prywatności i inne nadużycia powstałe z winy
użytkowników. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność prawną i finansową za
swoje działania.
16. W przypadku podejrzenia o działanie niezgodne z powyższym regulaminem administrator ma prawo zablokować dostęp do
sieci aż do czasu wyjaśnienia powstałej
sytuacji.
17. Osoby nie stosujące się do powyższych
zasad mogą być pozbawione prawa do
korzystania z usług Sądeckiej Biblioteki
Publicznej.

9. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu oraz
przeglądania stron www i/lub korzystania
z materiałów własnych zawierających treści
pornograficzne oraz sprzeczne z prawem
i zasadami współżycia społecznego.
10. Korzystanie ze stanowisk internetowych jest
monitorowane. Dyżurny bibliotekarz może
zablokować komputer w przypadku nie
stosowania się do punktu 8.
11. Czytelnik ma możliwość skorzystania z sieci
bezprzewodowej dostępnej na terenie
biblioteki.
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