
Regulamin pracowni komputerowych Multicentrum Misja Kampinos

1. Przez  pracownie  komputerowe  rozumie  się  pomieszczenia  wraz  ze
znajdującym  się  w  nich  sprzętem  znajdujące  się  na  terenie  Multicentrum
Misja Kampinos.

2. Przez sprzęt  stanowiący  wyposażenie  pracowni  komputerowej  rozumie się
zarówno znajdujące się tam komputery jak i  inne urządzenia mechaniczne
i elektroniczne. 

3. Każda osoba przebywająca w pracowni komputerowej zobowiązana jest do
zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. W pracowni komputerowej wolno przebywać tylko w obecności osoby powołanej przez Kierownika
Multicentrum Misja Kampinos do przeprowadzania w niej zajęć.

5. Ze sprzętu należy korzystać zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
6. Sprzęt może zostać uruchomiony jedynie po wydaniu przez prowadzącego zajęcia jednoznacznego

polecenia uruchomienia sprzętu.
7. W przypadku wykorzystywania sprzętu mającego bezpośrednie połączenie z siecią energetyczną lub

części mechaniczne należy zachować szczególną ostrożność.
8. W wypadku wystąpienia zagrożenia przy użytkowania jednego z systemów TP-3711, TP-3712, TP-

3713 należy natychmiast użyć przycisku awaryjnego zatrzymania poprzez zdecydowanie naciśnięcie
znajdującego się na obudowie czerwonego przycisku. 

9. Bez wiedzy i zgody prowadzącego zajęcia zabrania się:
○ Zmiany konfiguracji sprzętu.
○ Podpinania do komputera/wkładania do napędu DVD własnych nośników danych, pobierania plików.
○ Korzystania z dostępu do internetu.

10. Kategorycznie zabrania się:
○ Spożywania jedzenia i picia napojów.
○ Przeszkadzaniu w pracy, rozpraszania innych użytkowników pracowni komputerowej.
○ Samodzielnego instalowania oprogramowania.
○ Uruchamiania gier komputerowych.
○ Wykorzystywania znajdującego się w pracowni sprzętu lub oprogramowania do celów komercyjnych.
○ Wykorzystywania  sprzętu,  w  szczególności  połączenia  internetowego  do  celów  niezgodnych

z prawem.
○ Korzystania  z  dostępu  do  internetu  w  celach  innych  niż  związanych  bezpośrednio  związanych

tematyką prowadzonych zajęć.
○ Wykonywania działań mających na celu szkodzenie infrastrukturze Multicentrum Misja Kampinos,

łamania haseł i innych zabezpieczeń.
11. Od osób przebywających w pracowni komputerowej wymaga się:

○ Wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia.
○ Przestrzegania zasad kultury osobistej.
○ Używania sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
○ Natychmiastowego  zgłaszania  wszelkich  zauważonych  uszkodzeń  i  nieprawidłowości

w funkcjonowaniu sprzętu prowadzącemu zajęcia.
○ Dbałości o porządek na stanowisku pracy.

12. Celowe  uszkodzenie  sprzętu  spowoduje  obciążenie  rodziców  (opiekunów)  kosztami  naprawy  lub
zakupu nowego.

13. Skutkiem nieprzestrzegania niniejszego regulaminu może być usunięcie z zajęć przeprowadzanych w
pracowni komputerowej.


