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REGULAMIN KORZYSTANIA Z  KONSOLI PLAYSTATION W FILII NR 2 
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIDNICY 

1. Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy (dalej: Filia nr 2) umożliwia czytelnikom 
nieodpłatne korzystanie z dedykowanej konsoli PlayStation na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem. 

2. Gry na konsolę udostępniane są tylko na miejscu. 

3. Prawo do korzystania z konsoli PlayStation mają osoby, które są zapisane do MBP i nie mają 
zablokowanego konta, po okazaniu karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości 
i wpisaniu się do dziennika odwiedzin. 

4. Do korzystania z konsoli wymagane jest: 

a) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, 

b) pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego (np.: rodzica) wypełniona osobiście przy 
bibliotekarzu przed pierwszym skorzystaniem z konsoli przez podopiecznego, 

c) wypełnione oświadczenie o braku przeciwwskazań do korzystania z gier interaktywnych – 
w przypadku osób niepełnoletnich wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego. 

5. Z konsoli korzystać mogą: 

a) dzieci od 6. roku życia – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, po złożeniu przez 
rodzica/opiekuna prawnego pisemnych oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 a-c, 

b) młodzież od 13. roku życia – po złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego pisemnych 
oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 a-c, 

c) dorośli, po złożeniu pisemnych oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 a i c, 

6. Z konsoli korzystać można w godzinach otwarcia Filii nr 2, po wcześniejszej rezerwacji czasu gry 
(osobiście lub telefonicznie). Można korzystać z konsoli bez wcześniejszej rezerwacji, jeśli 
aktualnie jest ona dostępna. 

7. Konsolę można zarezerwować na określony czas, nie dłuższy jednak niż 1 godzina dziennie. 

8. W przypadku niewykorzystania rezerwacji w czasie pierwszych 10 minut zarezerwowanego 
czasu, bibliotekarz może udostępnić konsolę innemu graczowi. 

9. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika (wg ogólnoeuropejskiego 
systemu klasyfikacji gier). 

10. Jednorazowo z gry mogą korzystać maksymalnie 2 osoby. 

11. W strefie gracza PlayStation mogą przebywać maksymalnie 2 osoby (nie dotyczy opiekunów 
osób niepełnoletnich). Podczas rezerwacji należy z góry określić liczbę osób. 

12. Przed rozpoczęciem gry i po jej zakończeniu należy zgłosić się do bibliotekarza oraz odpowiednio: 
zostawić lub odebrać karty biblioteczne wszystkich graczy. 

13. Korzystanie z konsoli należy zakończyć na 15 minut przed zamknięciem biblioteki. 

14. Poziom dźwięku w strefie PlayStation ustawia bibliotekarz. 

15. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy w czasie korzystania z niej: 

a) stosować się do poleceń bibliotekarza, 
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b) używać wyłącznie gier udostępnianych przez Bibliotekę, 

c) nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą, 

d) nie zakłócać porządku, nie hałasować, nie przeszkadzać użytkownikom biblioteki, w tym 
innym grającym. 

16. Użytkownikowi nie wolno samodzielnie demontować lub zamontowywać jakichkolwiek 
urządzeń zewnętrznych lub oprogramowania do urządzenia PlayStation. 

17. Korzystając z konsoli należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi 
urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem 
odpowiedzialność finansową ponosi osoba korzystająca z tego sprzętu, 
a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny. 

18. W przypadku nieprzestrzegania przez gracza niniejszego Regulaminu mogą zostać wyciągnięte 
następujące konsekwencje: 

a) okresowe zawieszenie prawa do korzystania z konsoli, 

b) pozbawienie prawa do korzystania z konsoli. 

Decyzje w tym zakresie podejmuje pracownik biblioteki. 

 Podpisano 
 DYREKTOR 
 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 im. C. K. Norwida w Świdnicy 

 Ewa Cuban 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do Regulaminu korzystania  
z konsoli PlayStation  

 Świdnica, dnia ................................ 

............................................................. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na korzystanie z konsoli PlayStation5 oraz  gier  interaktywnych znajdujących się  

w zbiorach Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy przez moje 

dziecko …...................................................................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem korzystania z konsoli PlayStation5 oraz gier 

interaktywnych znajdujących się w zbiorach Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 

Ponadto oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko będące 

pod moją opieką korzystało z konsoli. 

 ................................................................. 
 czytelny podpis rodzica / opiekuna 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Regulaminu korzystania  
z konsoli PlayStation  

 Świdnica, dnia ................................ 

............................................................. 
Imię i nazwisko 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem korzystania z konsoli PlayStation5 oraz gier 

interaktywnych znajdujących się w zbiorach Filii  nr  2  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. 

Ponadto oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, by korzystać z konsoli. 

 .................................................... 
 czytelny podpis 


