
REGULAMIN
Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, 
oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, oraz budżetu państwa.

§ 2
1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem udostępniany jest nieodpłatnie.
2. Użytkownik sprzętu zobowiązuje się do eksploatacji użyczonego sprzętu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i 

właściwościom, nieprowadzącej do zniszczeń, uszkodzeń i/lub jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnej i użytkowych.
3. Pracownicy CHOK zobowiązują się zabezpieczyć sprzęt przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a w przypadku kradzieży 

sprzętu użyczonego, jego uszkodzenia bądź zniszczenia przez osoby trzecie niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Komisariat 
Policji w Rudnej oraz zgłoszenie tej informacji w Biurze Projektu mieszczącym się w Urzędzie Gminy Rudna przy ul. Pl. Zwycięstwa 
15 (tel. 76 749-21-24).

4. Użytkownicy sprzętu zobowiązują się do przestrzegania zasad legalności oprogramowania zainstalowanego na użytkowanym sprzęcie 
komputerowym oraz niedokonywania przez użyciu sprzętu użyczonego i zainstalowanego oprogramowania działań o charakterze 
niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za czyny sprzeczne z prawem.

5. W przypadku awarii sprzętu komputerowego, w tym również przerwy w nadawaniu sygnału internetowego i/lub problemów z jego 
odbiorem, zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie UG Rudna (informacje telefoniczne podane będą na obudowie 
komputera).

6. Użytkownik sprzętu w szczególności zobowiązuję się do:
1) używania użyczonego sprzętu zgodnie z podręcznikiem użytkowania (instrukcją obsługi),
2) utrzymania użyczonego sprzętu w należytym stanie technicznym,
3) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,
4) niezbywania użyczonego sprzętu,
5) udostępnienie sprzętu komputerowego na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania oraz przeprowadzenia kontroli, w tym 
kontroli zawartości dysku twardego, 
w każdym czasie,
6) przestrzeganie zasad BHP, dotyczących obsługi sprzętu komputerowego,
7) pokrycia szkody w pełnej wysokości, odpowiadającej stracie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu użyczonego, 
z przyczyn leżących po stronie użytkownika.

7. Użytkownikowi sprzętu komputerowego zabrania się:
1) niszczenia sprzętu,
2) sprzedaży sprzętu użyczonego lub jakiegokolwiek obrotu nim i jego elementami,
3) nieuzasadnionego wynoszenia sprzętu użyczonego z siedziby Chobieńskiego Ośrodka Kultury oraz podległych świetlic, wskazanych jako 
adres instalacji sprzętu,
4) ingerowania w sprzęt komputerowych oraz w oprogramowanie: oprogramowanie ma charakter wyłączny i nie może być przenoszone na 
osoby trzecie,
5) modyfikacji poszczególnych elementów sprzętu użyczonego,
6) samodzielnych napraw sprzętu użyczonego,
7) instalowania na sprzęcie użyczonym nielegalnego oprogramowania,
8) instalowania na sprzęcie dodatkowego oprogramowania, bez wcześniejsze zgody Realizatora Projektu,
9) ściągania z Internetu, kopiowania i przechowywania na dysku twardym komputera plików, które są chronione prawami autorskimi, 
w szczególności plików muzycznych i filmowych,
10) dalszego udostępniania sygnału internetowego poprzez stosowanie np. routerów,
11) wykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia 
innych (np. Pornografia) i/lub dyskryminującej kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyn, w szczególności płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, 
przynależności etnicznej, wyznaniowej, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych i innych,
12) wykorzystywania sprzętu użyczonego do innych celów niż działalność statutowa,
13) usuwania, odklejania oznaczeń, naklejek znajdujących się na zewnętrznej stronie sprzętu komputerowego informujących o jego zakupie 
w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz nalepek 
licencyjnych i identyfikacyjnych, a także innych oznaczeń znajdujących się na użyczonym sprzęcie.

Pozostałe postanowienia
§ 3

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz poleceń pracowników obsługi jest podstawą do zawieszenia w prawach użytkownika. 

Chobienia dnia, 2015.08.10

……………………………………...............
     Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury                 

 

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna” współfinansowany jest przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w  Waszą przyszłość”


