REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI BEZ BARIER
1. Korzystanie z pracowni jest nieodpłatne, mog z niej korzysta studenci oraz
osoby spoza WWSI. Osoby korzystaj ce z pomocy wyszkolonych psów
przewodników maj prawo do swobodnego wst pu na teren Uczelni.
2. Pracownia jest czynna w poniedziałek, rod , czwartek w godzinach 16.3020.30, we wtorek w godzinach 18.00-20.30.
3. W pracowni nale y bezwzgl dnie stosowa przepisy zawarte w instrukcji
BHP, która umieszczona jest w pracowni.
4. U ytkownik korzysta z pracowni wył cznie pod opiek Administratora.
5. Ka dy nowy u ytkownik musi dokona rejestracji na podstawie dowodu
osobistego. Podczas korzystania z Pracowni dowód osobisty pozostaje do
wgl du Administratora.
6. Mo liwa jest wcze niejsza rezerwacja stanowiska. W celu rezerwacji nale y
zadzwoni do pracowni pod numer telefonu 22 489 64 44 lub wysła zapytanie
na adres: pbb@wwsi.edu.pl.
7. Jednorazowo u ytkownik mo e korzysta z pracowni przez 90 minut. Czas
korzystania mo e by przedłu ony o ile nie ma osób oczekuj cych.
8. U ytkownik mo e korzysta ze sprz tu dost pnego w pracowni: drukarek
brajlowskich, powi kszalników obrazu, multilektorów.
9. Jednorazowo u ytkownik mo e realizowa do 5 stron wydruków brajlowskich.
10.U ytkownik korzystaj cy z pracowni ponosi odpowiedzialno za u ytkowany
sprz t.
11.Wszelkie nieprawidłowo ci w pracy komputera oraz sprz tu nale y
bezzwłocznie zgłosi Administratorowi.
12. W pracowni nie wolno spo ywa jedzenia oraz napojów. Nale y zachowywa
si kulturalnie i cicho.
13. U ytkownicy pracowni nie mog instalowa
adnego oprogramowania,
zmienia ustawie komputerów oraz pobiera danych z Internetu bez zgody
Administratora.
14. W pracowni dopuszcza si korzystanie z własnych no ników pami ci: płyt
CD, pami ci flash.
15.Ko cz c prac , u ytkownik powinien zadba o zachowanie swoich zbiorów
danych, usun dane robocze i wylogowa si z systemu.
16.W pracowni obowi zuje całkowity zakaz przegl dania, odtwarzania,
przesyłania i publikowania materiałów zawieraj cych tre ci erotyczne,
pornograficzne i niezgodne z prawem obowi zuj cym w Polsce.
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