Zarządzenie Nr 17/2016
Dyrektora Muzeum Saturn
w Czeladzi
z dnia 2 września 2016r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu
zlokalizowanego w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi
Na podstawie:
art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r,
tj. z dnia 26 marca 2012r (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania Regulamin korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu
zlokalizowanego w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Nadzór oraz wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Galerii Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 17/2016
Dyrektora Muzeum Saturn w Czeladzi
z dnia 2.09.2016

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUBLICZNEGO PUNKTU DOSTĘPU DO INTERNETU
ZLOKALIZOWANEGO W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”
W CZELADZI
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Publicznego Punktu Dostępu do Internetu
usytuowanego w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi przy ul. Dehnelów 45.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Telecentrum – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu,
b) Użytkownik – osoba w wieku co najmniej 13 lat, która zgłosiła chęć korzystania
z Telecentrum, zapoznała się i wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu,
c) Galeria – obiekt/budynek Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi
przy ul. Dehnelów 45,
d) Pracownik Galerii – pracownik Muzeum Saturn w Czeladzi wykonujący swoje obowiązki
służbowe na terenie Galerii.
3. Administratorem Telecentrum jest Muzeum Saturn w Czeladzi.
§2
Zasady korzystania z Telecentrum
1. Telecentrum przeznaczone jest w szczególności do celów edukacyjnych, naukowych,
informacyjnych oraz służy aktywizacji społeczno – zawodowej Użytkowników.
2. Telecentrum jest czynne od wtorku do niedzieli w godz. 9:00 - 16:45.
3. Korzystanie z Telecentrum jest bezpłatne.
4. Warunkiem skorzystania z Telecentrum jest okazanie właściwemu pracownikowi Galerii
dowodu tożsamości w przypadku osoby pełnoletniej lub legitymacji szkolnej ze zdjęciem
w przypadku osoby niepełnoletniej w wieku co najmniej 13 lat oraz wpisanie na listę osób
(tabela zał. nr 1) korzystających z Telecentrum. Pracownik Galerii wyznaczy numer stanowiska
komputerowego oraz wpisze godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Telecentrum, co
Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem.
5. Osobom niepełnoletnim zezwala się na korzystanie z Telecentrum nie dłużej niż 4 godziny
dziennie, w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
6. W razie potrzeby Pracownik Galerii wydaje Użytkownikowi słuchawki nagłowne, odnotowując
ten fakt na liście osób korzystających z Telecentrum. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu
słuchawek z chwilą opuszczenia stanowiska komputerowego. Pracownik Galerii odnotowuje
godzinę pobrania i zdania słuchawek, co Użytkownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Do
chwili zwrotu słuchawek Pracownikowi Galerii Użytkownik odpowiedzialny jest za ich stan.
7. Telecentrum posiada 8 stanowisk komputerowych umożliwiających dostęp do Internetu,
skanowanie, kopiowanie, czynności te odbywają się wyłącznie za zgodą Pracownika Galerii.
8. Korzystanie z zasobów Internetu musi być zgodne z obowiązującym prawem,
a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
(Dz.U.02.101.926). Obowiązuje zakaz przeglądania stron o charakterze pornograficznym
oraz propagujących przemoc.
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9. Obowiązuje zakaz wykorzystywania Telecentrum do wykonywania czynności
naruszających przepisy prawa, a w szczególności:
a) naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów,
b) polegających na uzyskiwaniu lub próbach uzyskiwania nieuprawnionego dostępu
do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych
danych.
10. Zabrania się:
a) włączania, wyłączania, podłączania, montażu, demontażu jakiegokolwiek sprzętu,
b) podłączania, rozłączania okablowania,
c) dokonywania samodzielnych napraw,
d) instalowania, reinstalowania, deinstalowania oprogramowania oraz dokonywania
zmian w konfiguracji istniejącego oprogramowania (w tym systemowego),
e) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamania zabezpieczeń systemu,
f) korzystania z Telecentrum do celów komercyjnych i zarobkowych.
11. Pracownik Galerii ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na
komputerze.
12. Podczas korzystania z Telecentrum Użytkownik odpowiedzialny jest za stan przydzielonego mu
stanowiska komputerowego.
13. Użytkownik korzysta z komputera samodzielnie, w sposób niezakłócający pracy innym.
14. Ze sprzętu należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Niedozwolone są wszelkie działania
powodujące dewastację lub uszkodzenie stanowisk komputerowych i wyposażenia
Telecentrum.
15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów Użytkownik jest zobowiązany
zgłaszać Pracownikowi Galerii.
16. Muzeum Saturn w Czeladzi nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane niewłaściwie
zapisane bądź pozostawione przez Użytkownika na twardym dysku komputera oraz wszelkie
szkody wynikłe z niewłaściwej pracy programu lub sprzętu.
17. W Telecentrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, napojów oraz
alkoholu, a także zażywania środków odurzających.
18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osoby mu towarzyszącej, w tym
również niepełnoletniej.
19. Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.
20. Korzystanie z Telecentrum możliwe jest w godzinach otwarcia Galerii. Zamiar skorzystania
z Telecentrum należy zgłosić Pracownikowi Galerii na co najmniej 30 minut przed zamknięciem
Galerii.
21. Pracownik Galerii zobowiązany jest poinformować każdego Użytkownika o zasadach logowania
i wylogowania. Pracownik Galerii udziela pomocy w zakresie obsługi stanowiska
komputerowego.
§3
Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do korzystania z Telecentrum oznacza wyrażenie przez Użytkownika
Telecentrum zgody na zastosowanie wobec niego niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
Porządkowym Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi.
3. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do
pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Telecentrum.
4. Pracownik Galerii ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do Telecentrum, w przypadku
gdy uzna, iż zachowuje się on w sposób niewłaściwy, nawet jeżeli zachowanie to nie jest
określone w niniejszym Regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z publicznego punktu dostępu do Internetu
zlokalizowanego w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi

Lista osób korzystających z Telecentrum
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