REGULAMIN
MEDIATEKI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIEPOŁOMICACH

§1. ZASADY OGÓLNE
1. Mediateka gromadzi zbiory audiowizualne, książki mówione, gry planszowe,
programy multimedialne, programy edukacyjne, urządzenia multimedialne oraz
umożliwia dostęp do Internetu.
2. Prawo do korzystania z usług Mediateki mają wszyscy użytkownicy Biblioteki po
okazaniu karty bibliotecznej lub wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. Użytkownicy
Mediateki zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
3. Użytkownik Mediateki ma prawo do:
a) wypożyczania książek (w tym książki mówionej), zbiorów
audiowizualnych, czytników e-booków,
b) korzystania ze zbiorów udostępnionych na miejscu,
c) korzystania z komputerów oraz innych urządzeń multimedialnych
z dostępem do Internetu.
4. Użytkownicy są zobowiązani do poszanowania udostępnionego sprzętu oraz
zgłaszania bibliotekarzowi zastanych uszkodzeń.
5. W Mediatece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
6. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje zdejmowanie odzieży wierzchniej.
7. Użytkownik ma obowiązek zachowywać się w sposób nieutrudniający korzystanie
innym użytkownikom z Mediateki.
§2. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW.
Zbiory udostępniane są bezpłatnie.
Prawo do udostępnienia zbiorów mają wszyscy użytkownicy Biblioteki.
Jednorazowo można wypożyczyć następującą liczbę mediów:
a) audiobooki – 4 egzemplarze,
b) zbiory audiowizualne – 2 egzemplarze,
c) gry planszowe, programy multimedialne, gry komputerowe –
1 egzemplarz.
4. Poszczególne media wypożyczane są na następujące okresy:
a) audiobooki – miesiąc,
b) zbiory audiowizualne – 7 dni,
c) gry planszowe, gry komputerowe, programy komputerowe – wypożyczenia
„na miejscu”.
5. Bibliotekarz ma prawo skrócić okres wypożyczenia mediów, na które istnieje duże
zapotrzebowanie.
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§3. KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW
1. Korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych jest bezpłatne.
2. Czytelnik może korzystać z komputerów w celach informacyjnych, naukowych oraz
edukacyjnych. Zabrania się wyszukiwania i przeglądania z treści przyjętych ogólnie
za szkodliwe.
3. Przy jednym stanowisku może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych sytuacjach,
za zgodą bibliotekarza, 2 osoby).
4. Komputer może być użytkowany przez 1 godzinę dziennie. Jeżeli nie ma osób
oczekujących bibliotekarz ma możliwość przedłużenia czasu korzystania z komputera
o kolejną godzinę. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest dłuższe korzystanie.
5. Zabrania się:
a) instalowania programów oraz zmieniania konfiguracji zainstalowanych
programów,
b) działania na szkodę innych użytkowników Mediateki,
c) wykorzystywania komputerów do prowadzenia działalności gospodarczej,
d) przeglądania i wyszukiwania treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami.
6. Dźwięk odtwarzany przy użytkowaniu może być emitowany tylko przez słuchawki.
7. Pracownik Biblioteki ma prawo kontrolować zgodność wykorzystania komputera
z zasadami Regulaminu. W przypadku jego nieprzestrzegania pracownik może
odebrać prawo korzystania z komputera.
8. Użytkownik ma prawo korzystać z odpłatnych usług kserograficznych (drukowanie,
kserowanie, skanowanie) zgodnie z Cennikiem Biblioteki.

§4. KORZYSTANIE Z KONSOLI DO GIER.

1. Korzystanie z konsoli Playstation 4 znajdującej się w Mediatece jest bezpłatne.
2. Z Konsoli mogą korzystać użytkownicy Biblioteki.
3. Z Konsoli mogą korzystać osoby od 16 roku życia lub za pisemną zgodą opiekuna
prawnego poniżej 16 roku życia.
4. Mediateka udostępnia korzystanie z Konsoli od poniedziałku do piątku w godzinach
od 13.00 do 20.00 oraz w soboty.
5. Konsola uruchamiana jest jedynie przez dyżurującego Bibliotekarza.
6. Z Konsoli jednocześnie może korzystać 1 lub 2 osoby (w zależności od trybu gry)
przez jedną godzinę.
7. W celu bezpiecznego użytkowania sprzętu należy:
a) stosować się do poleceń Bibliotekarza,
b) zachowywać się w sposób nieutrudniający innym korzystania z Mediateki,
c) użytkować jedynie gry udostępnione w Mediatece.
8. W przypadku uszkodzenia Konsoli, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
odpowiedzialność spada na osobę korzystająca ze sprzętu, a w przypadku osoby
nieletniej jego opiekunów prawnych.

§5. WYPOŻYCZANIE CZYTNIKÓW KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ.

1. Czytniki książki elektronicznej wypożyczać mogą wszyscy użytkownicy Biblioteki, którzy
ukończyli 18 rok życia.
2. Wypożyczanie czytników książki elektronicznej jest nieodpłatne, natomiast przy
wypożyczeniu czytelnik zobowiązany jest uiścić kaucję o równowartości wypożyczanego
urządzenia.
3. Zarejestrowany w Bibliotece czytelnik może dokonać wypożyczenia jednego czytnika
na maksymalnie 30 dni.
4. Dokonanie wypożyczenia równa się z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
5. Z wgranych na czytnik e-booków użytkownicy mogą korzystać w ramach określonych
licencji. Użytkownicy są uprawnieni do wgrywania w okresie wypożyczenia dowolnych
utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych pozwoleń i licencji.
W chwili zwrotu czytników użytkownik jest zobowiązany usunąć wszystkie wgrane przez
siebie pliki oraz zwrócić czytnik w stanie kompletnym i niepogorszonym.
6. Użytkownikowi nie wolno:
a) udostępniać czytnika innym osobom,
b) komercyjnego wykorzystania e-booków i czytników,
c) modyfikowania i wykorzystywania w całości lub fragmentach wgranych e-booków.
7. Użytkownik ma obowiązek dbać o stan czytników.
8. W razie zagubienia, uszkodzenia lub niemożności oddania, użytkownik zobowiązuje się
zapłacić odszkodowania na rzecz Biblioteki, bądź pokryć koszty naprawy.

