REGULAMIN
sieci komputerowej Stowarzyszenia „Nasza Wieś Jutro”
1) Określenie sieci
Sensem istnienia sieci jest umożliwienie podłączenia komputerów do Internetu oraz możliwość komunikowania się
z innymi użytkownikami za pomocą mechanizmów sieci lokalnej.
2) Własność sieci
Sieć lokalna jest własnością Stowarzyszenia „Nasza Wieś Jutro” , która zajmuje się budową i konserwacją danej
sieci dbając o jej stan techniczny oraz ciągłość przyłączenia do węzłów Internetowych.
3) Zarządzanie siecią i obowiązki Administratorów
a) Sieć jest zarządzana prze członków Stowarzyszenia „Nasza Wieś Jutro”. zwanych dalej Administratorami.
b) Administratorzy mogą trwale lub czasowo odłączyć osoby nie przestrzegające Regulaminu.
c) Administratorzy zobowiązują się do:
pilnowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego w zakresie podlegającym ich
jurysdykcji;
informowania (z wyprzedzeniem - o ile to możliwe) użytkowników sieci o ewentualnych pracach
w sieci i przerwach w transmisji;
usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera w możliwie jak najkrótszym czasie;
w razie awarii naszych łącz internetowych zgłaszania problemu dostawcy Internetu i upominania się
o jak najszybsze naprawienie;
pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci,
w miarę ich możliwości, ale bez gwarancji powodzenia, gdyż jakość posiadanego sprzętu lub
oprogramowania może nie umożliwiać poprawnej pracy w sieci;
pomoc taka wyrażona jest w instrukcji konfiguracyjnej dostarczanej przy instalacji;
pomoc przy konfiguracji sprzętu nowo podłączonego użytkownika jest jednorazowa;
kolejne wezwanie taryfikowane jest według cennika.
Stowarzyszenie. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z przyczyn nie zależnych np.
działalność osób trzecich, wypadki losowe, kataklizmy.
d) Administratorzy nie ponosi odpowiedzialności za stratę danych w przypadku awarii serwera.
e) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie może ponieść odbiorca w wyniku
korzystania lub braku dostępu do sieci.
4) Podłączenie do sieci
a) Do sieci może przyłączyć się dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają to
warunki techniczne.
b) Chęć przyłączenia do sieci należy zgłosić do Stowarzyszenia „Nasza Wieś Jutro”
c) Koszt podłączenia do sieci taryfikowany jest według cennika i obejmuje czynności zawarte w Umowie
Indywidualnej opisane jako Instalacja. Dodatkowe wymagania użytkownika taryfikowane są według
cennika.
d) Termin podłączenia użytkownika zależny jest od możliwości technicznych.
e) Karta sieciowa jest wliczona w cenę instalacji.
f) Użytkownik może wykonać konfigurację komputera do pracy w sieci własnymi siłami wg zaleceń
Administratora przedstawionych w broszurze informacyjnej, ale pretensje za wszelkie problemy z tym
związane może mieć tylko do siebie i do producentów systemów operacyjnych.
g) Wszelkie ustawienia wykonywane przez członków Stowarzyszenia. w komputerze Użytkownika podczas
pierwszego podłączenia do sieci traktowane są jako Promocja – są bezpłatne, nie podlegają jednak
reklamacji w przypadku stwierdzenia przez instalatora niemożliwości dokonania konfiguracji.
5) Opłaty
a) Opłaty należy wnosić samodzielnie i bez wezwania, na podane przez Administratora konto za pomocą
książeczki dostarczonej przez administratora. Do określonego dnia każdego miesiąca.
b) Nieopłacenie abonamentu (składka członkowska) równoznaczne jest z odłączeniem użytkownika od sieci i
Internetu. Ponowne podłączenie następuje po uiszczeniu opłat wg cennika.

6) Prawa i obowiązki Użytkowników
a) Użytkownicy mają prawo korzystać z następujących zasobów sieciowych:
dostępu do wszystkich światowych usług internetowych;
dostępu do zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołu TCP/IP;
innych usług zawartych w umowie indywidualnej.
b) Użytkownicy mają obowiązek:
dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, w szczególności okablowania
magistralowego i koncentratorów; nie dewastować instalacji!
wszelkich zaistniałych dewastacjach i uszkodzeniach sieci (fizycznych jak i programowych)
natychmiast zawiadamiać Administratora;
właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej;
dbać o właściwą kondycję swoich kart sieciowych (uszkodzona karta może całkowicie unieruchomić
cały segment sieci);
godnie reprezentować sieć na zewnątrz;
stosować się do poleceń Administratora sieci;
przestrzegać prywatności innych komputerów w sieci i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są
one stosownie chronione;
regularnie odbierać pocztę elektroniczną ze swego konta e-mail zadeklarowanego przy podpisaniu
umowy ,oraz odwiedzać stronę WWW Stowarzyszeni „Nasza Wieś Jutro”;
c) Użytkownikom sieci nie wolno:
generować zbędnego ruchu w sieci ;
podłączać do łącza więcej komputerów lub innych urządzeń do tego przystosowanych niż jest
to przewidziane umową;
wykorzystywać dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim
i międzynarodowym;
zachowywać się wobec innych użytkowników Internetu w sposób odbiegający od powszechnie
przyjętych norm obyczajowych i moralnych;
obarczać Stowarzyszenie „Nasza Wieś Jutro”. winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z
powodu przeciążenia łącz, w szczególności łączy operatorskich lub awarią własnego komputera bądź
systemu operacyjnego;
zgłaszać pretensję do. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Jutro”. z powodów wynikłych z nieznajomości
podstaw obsługi komputera, awarii swojego systemu operacyjnego bądź innych przyczyn całkowicie
niezależnych od Stowarzyszenie „Nasza Wieś Jutro”.
działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci;
korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych w sposób mogący powodować generowanie
dużego obciążenia łącza i utrudnianie dostępu do usług sieci innym użytkownikom (w szczególności
zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów
internetowych na swoich domowych komputerach) bez poprzedniego uzgodnienia tego ze
Stowarzyszeniem „Nasza Wieś Jutro”.
7) Odłączenie się od sieci.
a) Odłączenie od sieci może nastąpić dopiero po upływie terminu zobowiązania określonego w umowie.
b) Użytkownik może się odłączyć od sieci trwale na własną prośbę, w takim przypadku łącze do użytkownika
podlega trwałemu przerwaniu.
c) Użytkownik może się odłączyć od sieci czasowo na własną prośbę, jeśli:
wyjeżdża;
zawiesza swoje członkostwo w sieci.
d) W przypadku odłączenia czasowego, łącze do niego jest czasowo blokowane, sam zaś Użytkownik uiszcza
opłatę (zwaną „abonamentem urlopowym”) według cennika, na podtrzymywanie sprawności i trwałości
sieci.
e) Zamiar czasowego odłączenia (na okres 1, 2 miesięcy) należy zgłosić pisemnie lub e-mailem najpóźniej do
30 dnia miesiąca poprzedzającego "okres urlopowy".
f) Jeżeli okres odłączenie jest dłuższy niż 2 miesiące, Użytkownik jest zwolniony z opłaty comiesięcznej, ale
za ponowne podłączenie uiszcza opłatę reaktywacyjną wg cennika.
g) Użytkownik może zostać odłączony decyzją Administratora bez prawa do zwrotu abonamentu za dany
miesiąc, jeśli naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu w którymkolwiek z jego punktów.

8) Ponowne przyłączenie do sieci
a) Do sieci może się przyłączyć bezpłatnie użytkownik, który korzystał z abonamentu urlopowego czasowego
na własną prośbę;
b) Ponowne przyłączenie osoby odłączonej za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą karną
według cennika.
9) Rozwiązanie Umowy
Umowa Abonencka może być rozwiązana:
a) po upłynięciu okresu trwania umowy, na skutek pisemnego oświadczenia Użytkownika o rezygnacji z
usługi dostarczonego co najmniej na 30 dni przed datą rozwiązania umowy;
b) w wyniku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu
i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy
dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym;
c) na skutek rozwiązania lub likwidacji Użytkownika nie będącego osobą fizyczną.
10) Postanowienia końcowe
d) Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2006r. O ewentualnych zmianach Regulaminu Użytkownik
zostanie poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem za pomocą poczty elektronicznej.
e) W przypadkach spornych Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta aż do wyjaśnienia bez
uprzedzenia usługobiorcy.
f) Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji jak i dokonywania zmian Regulaminu.

