Regulamin korzystania z konsoli Xbox One z zestawem Kinect
oraz z gier video w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

Przed przystąpieniem do gry na konsoli Xbox One użytkownik jest zobowiązany do
zapoznania się z niniejszym regulaminem.
1. Korzystanie z konsoli Xbox One z Kinectem znajdującej się w Dziale Udostępniania
Zbiorów dla Dzieci jest bezpłatne.
2. Z konsoli mogą korzystać wyłącznie czytelnicy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej
legitymujący się ważną kartą biblioteczną.
3. Użytkowanie konsoli przeznaczone jest dla dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i
dorosłych.
4. Aby korzystać z konsoli, osoby do 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę
podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, którą składają jednorazowo u bibliotekarza
Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci. Pisemna zgoda dotycząca niepełnoletniego
czytelnika Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oznacza jednocześnie potwierdzenie
przez rodzica/ opiekuna prawnego braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z
gier interaktywnych u podopiecznego. [Załącznik]
5. Przed podpisaniem zgody na korzystanie z konsoli Xbox One, rodzic zobligowany jest do
zapoznania się z Ogólnoeuropejskim Systemem Klasyfikacji Gier – PEGI, który określa
granice wiekowe użytkownika danej gry, a także przedstawia treści zawarte w grze.
Oznaczenia PEGI można znaleźć pod adresem internetowym: www.pegi.info
6. Grać można wyłącznie w gry video należące do zbiorów biblioteki zgodnie z określoną
wg PEGI granicą wiekową.
7. Czas korzystania z konsoli wynosi 45 minut, może zostać wydłużony, jeśli nie ma
oczekujących na grę; użytkowanie konsoli może zostać skrócone przez bibliotekarza w
przypadku rozpoczynających się zajęć dydaktycznych w pomieszczeniu, w którym
znajduje się konsola.
8. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem bibliotekarza.
9. Zgłaszając się do gry należy uprzednio określić liczbę graczy – maksymalnie 2 osoby, a
jeżeli gra to umożliwia – 2 – 4 osoby.
10. Podczas gry poziom dźwięku ustawia bibliotekarz.
11. Możliwa jest telefoniczna 33 822 82 21 (w.246) rezerwacja konsoli (z trzydniowym
wyprzedzeniem) na dany dzień i godzinę; w takim przypadku sesja może potrwać do
dwóch godzin; może zostać wydłużona, jeśli nie ma chętnych na grę i nie ma rezerwacji.
Informacje
o
rezerwacjach
konsoli
można
śledzić
na
blogu:
www.dzieci.ksiaznica.bielsko.pl
12. Gry video udostępniane są wyłącznie na miejscu.
13. Korzystając z konsoli, należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się
powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z danego urządzenia, a w przypadku osoby
nieletniej jego rodzice bądź opiekunowie prawni.
14. Podczas korzystania z konsoli zabrania się spożywania napojów oraz jedzenia,
hałasowania, zakłócania porządku, przeszkadzania innym grającym oraz użytkownikom
Biblioteki.
15. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być tymczasowo
lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z konsoli Xbox One w Książnicy
Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

