
Załącznik nr 2        
do Zarządzenia Nr 688/II/2010   

Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dni 28 października 2010r. 

REGULAMIN  
korzystania z bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu  

w pracowniach komputerowych  
 
1.Regulamin korzystania z bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu zwany w dalszej części 
Regulaminem  obowiązuje w pracowniach komputerowych Biblioteki Miejskiej, przy ul. Głębokiej 
15, jej filii przy ulicy Kamiennej 3c i w Domu Spokojnej Starości, przy ulicy Mickiewicza 13. 
2. Osoba zamierzająca korzystać z Internetu, zwana w dalszej części Korzystającym zobowiązana jest  
poinformować o tym fakcie  Administratora pracowni, wpisać się do zeszytu odwiedzin podając imię 
nazwisko i adres i zapoznać się z Regulaminem poświadczając ten fakt podpisem 
3.Administrator na Ŝyczenie Korzystającego w miarę moŜliwości udziela instrukcji wyszukiwania   
informacji za pośrednictwem Internetu, przy czym dalsze czynności wykonuje samodzielnie 
Korzystający. 
4. KaŜdorazowo dostęp do Internetu moŜe trwać jedną godzinę, a przedłuŜenie go jest moŜliwe 
wyłącznie w przypadku  braku innych osób  oczekujących.  
5.Korzystający moŜe dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u Administratora. 
6.Wyszukiwania internetowe powinny słuŜyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym.  
7. Korzystający ma prawo do: 

1) pracy z programami zainstalowanymi na stanowisku komputerowym, 
2) zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach, 
3) korzystania z wydawnictw multimedialnych dostępnych u Administratora  
4) kopiowania danych 

8. Po zakończeniu pracy na komputerze Korzystający zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji 
początkowej 
9. Administrator ma prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Korzystającego. 
10.Korzystającemu  zabrania się: 

1) podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera, 
2) dostępu do treści pornograficznych, propagujących przemoc, obraźliwych,  
3) samowolnego instalowania  jakiegokolwiek oprogramowania, 
4) wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów 
     operacyjnych  stanowisk komputerowych, 
5) łamania zabezpieczeń systemu, 
6) samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania i urządzeń stanowiących 
     wyposaŜenie stanowisk komputerowych. 

11.Korzystający ma obowiązek poinformowania Administratora o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i 
systemu  w momencie ich zauwaŜenia. 
12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu korzystania z Internetu przez  
Korzystającego w  przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez niego Regulaminu 
13.W przypadku wyrządzenia szkody przez Korzystającego jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz  
Administratora odszkodowania odpowiadającego kosztom naprawy przez niego poniesionym. 
13.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będzie kodeks cywilny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


