
Zasady korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
 

1. Warunkiem skorzystania z sieci bezprzewodowej jest okazanie karty bibliotecznej  lub dokumentu 
tożsamości oraz wpisanie się do rejestru korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. 
Użytkownikowi przekazane zostaną dane do zalogowania się do sieci bezprzewodowej. 

2. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest bezpłatny.  

3. Zasięg sieci bezprzewodowej obejmuje czytelnię i hol  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Biłgoraju przy  ul. T. Kościuszki 13.  

4. Użytkownicy korzystać mogą z sieci  w godzinach pracy Biblioteki. 

5. Internet uruchamiany za pośrednictwem sieci bezprzewodowej powinien być wykorzystywany do 
celów związanych z edukacją, informacją i nauką.  

6. Dostęp realizowany jest w standardzie 802.11/b/g/n.  

7. Użytkownicy korzystający z sieci bezprzewodowej nie powinni m.in.:  
a) wykorzystywać dostępu do sieci internetowej w celach zarobkowych, 
b) powodować przeciążania sieci np. w wyniku ściągana dużych pakietów danych, 
c) korzystać z aplikacji p2p. 
d) wykorzystywać sieci do rozprzestrzeniania nielegalnych treści i informacji,  
e) uruchamiać programów służących rozrywce,  
f) podejmować jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na wadliwe działanie urządzeń dostępowych i 
całej sieci informatycznej Biblioteki.  

8. Logowanie użytkowników do sieci bezprzewodowej  jest rejestrowane na podstawie adresu      MAC 
karty bezprzewodowej. Użytkownik nie powinien udostępniać osobom trzecim klucza dostępu do sieci 
bezprzewodowej.  

9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z sieci bezprzewodowej administrator sieci może 
zablokować konto użytkownika w systemie.  

10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkownika związane  
z korzystaniem z sieci bezprzewodowej powodowane np. awarią sieci informatycznej oraz za inne 
straty użytkownika jak uszkodzenia sprzętu i oprogramowania będącego jego własnością.  

11. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w dostępie  
do niektórych  stron i usług internetowych oraz w maksymalnej wielkości transmitowanych danych.  

12. Bibliotekarze nie udzielają pomocy w zakresie konfiguracji i ustawień systemowych  
prywatnego sprzętu informatycznego użytkownika.  

13. Pytania w kwestiach informatycznych dotyczące korzystania sieci z bezprzewodowej prosimy kierować 
na adres: admin@bibliotekabilgoraj.pl lub telefonicznie na numer 84 686 27 21 lub 518 227 728.  

14. Biblioteka  zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad udostępniania sieci bezprzewodowej.  
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