Załącznik do Zarządzenia nr 9/2015 Dyrektora
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie z
dnia 1 grudnia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W ZAGÓROWIE

1. Biblioteka bezpłatnie udostępnia Użytkownikom ( zwanym też: Korzystającymi ) 3
tablety marki Apple wraz z akcesoriami. Każde z urządzeń łączy się z siecią
internetową bezprzewodowo.
2. Bibliotekarzem bezpośrednio odpowiedzialnym za korzystanie z tabletów na
miejscu i poza biblioteką jest Tablet Master (TM). W przypadku jego nieobecności
odpowiedzialność przejmuje bibliotekarz dyżurujący.
3. Użytkownik może skorzystać z tabletu po wcześniejszym poinformowaniu o tym
Tablet Mastera / bibliotekarza dyżurującego i wpisaniu się do rejestru odwiedzin, w
godzinach otwarcia biblioteki.
4. Użytkownik może korzystać ze sprzętu do 2 godzin dziennie. Jeśli liczba chętnych
jest większa niż liczba dostępnych tabletów, pracownik biblioteki może ograniczyć
czas użytkowania do 1 godziny. W wyjątkowych sytuacjach czas lub miejsce
korzystania z tabletu może ulec przedłużeniu zgodnie z potrzebami Użytkownika.
5. Na prośbę Korzystającego TM lub bibliotekarz może wypiąć tablet z ramki i
odłączyć go z centralki. Użytkownik jednak nie powinien samodzielnie podejmować
się tych czynności. Tabletów nie wolno również przenosić do innych pomieszczeń
bez konsultacji z bibliotekarzem.
6. Poza biblioteką Użytkownik może korzystać z tabletu i akcesoriów tylko w
obecności i zgodnie ze wskazówkami Tablet Mastera.
7. Użytkownik otrzymuje sprzęt sprawny techniczne i dlatego zobowiązany jest:





nie narażać go na wstrząsy, upadki i inne czynności, które mogą spowodować
uszkodzenia,
podczas podłączania sprzętu do komputera lub laptopa poprzez kabel USB
należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi, w przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia sprzętu lub utraty danych,
poinformować pracownika biblioteki o dostrzeżonych uszkodzeniach
sprzętu oraz oprogramowania.

8. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się
treściami, a także zabawę. Użytkownik nie może samodzielnie ich usuwać ani
instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Użytkownik może
zaproponować zainstalowanie dodatkowych aplikacji, wówczas Biblioteka rozważy
propozycje i może zakupić niektóre aplikacje.
9. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania w Internecie:






treści pornograficznych, promujących przemoc, okrucieństwo, nietolerancję,
wizerunku osób bez ich zgody,
danych osób trzecich,
reklamy używek oraz hazardu,
treści chronionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (piosenek,
zdjęć, filmów, tekstów, teledysków, które nie są dostępne legalnie),

Ponadto zabronione jest:






wysyłanie spamu, wirusów komputerowych oraz niebezpiecznego
oprogramowania,
wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów
operacyjnych,
kasowanie zainstalowanych programów,
używanie fałszywego adresu IP,
samodzielnego instalowania aplikacji bez wiedzy i zgody pracownika biblioteki.

10. Za naruszenie powyższych zasad, a szczególnie za nieprzestrzeganie praw
autorskich użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. Jeśli Użytkownik jest osobą
niepełnoletnią, odpowiedzialność przenoszona jest na rodziców bądź opiekunów
prawnych.
11. Po zakończeniu pracy Użytkownik usuwa z tabletu wszelkie dane osobowe,
aplikacje lub inne treści, które zostały na nim umieszczone; zaś z przeglądarki
internetowej historię wyszukiwania, ponadto zobowiązany jest do wylogowania się
ze wszystkich internetowych aplikacji, z których korzystał.
12. Użytkownik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to
odpowiedzialność karną oraz finansową za niewłaściwe oraz sprzeczne z
regulaminem korzystanie ze sprzętu.
13. Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez
Korzystającego, jednak w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Użytkownika, w tym naruszenie
poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Użytkownika z
Internetu za pośrednictwem tabletu.
14. Wpisanie się do Rejestru Odwiedzin jest równoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu.

