
Regulamin  

korzystania z konsoli  X-box One z Kinectem 

znajdującego się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu  

1. Korzystanie z konsoli X-box One z Kinectem jest bezpłatne. 

2. Z konsoli mogą korzystać tylko czytelnicy MiPBP w Raciborzu posiadający aktywną kartę 

biblioteczną. 

3. Użytkowanie konsoli przeznaczone jest dla dzieci powyżej 7 roku życia, młodzieży i  

dorosłych. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać z konsoli wyłącznie pod opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych albo  innych osób przez nich wyznaczonych. 

4. Godziny dostępu konsoli :  

 od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki. Grać można maksymalnie 

1 godzinę. 

 w soboty w godzinach otwarcia biblioteki. Grać można  jedną godzinę z możliwością 

przedłużenia o jedną dodatkową godzinę jeśli nie będzie kolejki. 

5.  Z konsoli mogą jednocześnie korzystać maksymalnie dwie osoby. 

6. Podczas gry należy 

 stosować się do poleceń bibliotekarzy . 

 nie zakłócać porządku. 

 nie przeszkadzać innym użytkownikom oddziału. 

7.  Poziom głośności gier ustala bibliotekarz . 

8. Można korzystać tylko z gier należących do zbioru bibliotecznego. 

9. Używanie konsoli może zostać skrócone przez bibliotekarza w przypadku rozpoczynających się 

zajęć  lub łamania zasad regulaminu. 

10. Za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym jego użytkowaniem odpowiada 

korzystająca z niego osoba. W przypadku osoby nieletniej za szkody opowiadają  jej rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

11. Osoby korzystające z konsoli zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 

oraz ostrzeżeniem dotyczącym zdrowia oraz przestrzeganiem ich.  W wypadku osób nieletnich 

zobowiązani są do tego rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

Ostrzeżenie dotyczące zdrowia 

 

1. Niektórzy ludzie są wrażliwi na błyskające lub migoczące światła lub pojawiające się na ekranie 
geometryczne kształty i wzory. Mogą cierpieć na niezdiagnozowaną epilepsję lub doświadczać 
ataków epileptycznych podczas oglądania telewizji lub grania w gry interaktywne. 



 
2. Jeżeli cierpisz na epilepsję, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz grać w gry interaktywne. 
 
3. Nie graj, jeśli odczuwasz zmęczenie lub senność. 
 
4. Graj zawsze w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, zachowując bezpieczną odległość od 
monitora. 
 
5. Przerwij grę i natychmiast poinformuj o tym bibliotekarza, jeśli odczuwasz zawroty głowy, 
nudności, zmęczenie, jeżeli rozbolała Cię głowa, oczy, uszy. 

 
6. Bezzwłocznie udaj się do lekarza, jeżeli w czasie gry zaobserwujesz u siebie następujące 
objawy: kłopoty ze wzrokiem, drgawki mięśni, inne mimowolne ruchy. 
 
7. Gracz jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania powyższych zasad bezpieczeństwa. 
Przestrzegania powyższych zasad przez dzieci powinni nadzorować rodzice/opiekunowie. 

 

 


