Regulamin Korzystania
z Systemu Publicznego Bezprzewodowego Dostępu do Internetu
na terenie Gminy Gościeradów.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z punktów dostępu do Internetu
działających w standardzie IEEE 802.11b/g (zwanych dalej siecią HotSpot) uruchomionych
przez Urząd Gminy Gościeradów (zwanym dalej UGG) dla klienta UGG (zwanym dalej
Użytkownikiem).
2. Przed skorzystaniem z sieci HotSpot każdy Użytkownik winien zapoznać się z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia

1. Dostęp do sieci HotSpot nie ma charakteru komercyjnego.
2. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do
wszystkich usług sieciowych.
3. Dostęp do sieci HotSpot jest umożliwiony 24 godziny na dobę.
4. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 512 kb/s
(download) oraz 256 kb/s (upload).
5. Długość sesji użytkownika to 30 minut - po tym czasie istnieje możliwość ponownego
zalogowania się do sieci.
6. Ruch w udostępnionej sieci HotSpot jest na bieżąco monitorowany i filtrowany.
7. UGG nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart
radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń
użytkownika z siecią HotSpot.
8. UGG nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego, za obniżenie przepustowości
łącza, ani za przerwy w działaniu sieci HotSpot.
9. UGG nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów
będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

10. UGG nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez
strony trzecie.
11. Transmisja w sieci HotSpot nie jest szyfrowana.

§3 Obowiązki Użytkownika
1. Korzystanie z sieci HotSpot odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
2. Zalogowanie się do sieci HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci HotSpot między innymi do
następujących celów:
a. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem
ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
b. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
c. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym
(tzw. spam),
d. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić
komputery innych Użytkowników,
e. odsprzedawania dostępu do sieci HotSpot bez wiedzy i pisemnej zgody UGG,
f. permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma,
g. Użytkownikowi nie wolno używać sieci HotSpot, do budowania stałych podsieci,
4. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu
jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci HotSpot, UGG ma prawo do
zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci HotSpot.
5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć
HotSpot, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4 Podłączenie do sieci HotSpot
1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo
działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo
2,4GHz).
2. W komputerze należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci:

Wieża na budynku Urzędu Gminy Gościeradów:
•
UG_HOTSPOT 1
•
UG_HOTSPOT 2
•
UG_HOTSPOT 3
•
UG_HOTSPOT 4
Wieża na budynku Szkoły Podstawowej w Salominie
•
SALOMIN_SZKOLA_HOTSPOT 1
•
SALOMIN_SZKOLA_HOTSPOT 2
•
SALOMIN_SZKOLA_HOTSPOT 3
•
SALOMIN_SZKOLA_HOTSPOT 4
Wieża na budynku Świetlicy w Liśniku Dużym Kolonii
•
LISNIK_SWIETLICA_HOTSPOT 1
•
LISNIK_SWIETLICA_HOTSPOT 2
•
LISNIK_SWIETLICA_HOTSPOT 3
•
LISNIK_SWIETLICA_HOTSPOT 4
Wieża na hali produkcyjnej w ERKADO Zbigniew Kozłowski
•
ERKADO_HOTSPOT 1
•
ERKADO_HOTSPOT 2
•
ERKADO_HOTSPOT 3
•
ERKADO_HOTSPOT 4
Wieża na budynku Szkoły Podstawowej w Liśniku Dużym
•
LISNIK_SZKOLA_HOTSPOT 1
•
LISNIK_SZKOLA_HOTSPOT 2
•
LISNIK_SZKOLA_HOTSPOT 3
•
LISNIK_SZKOLA_HOTSPOT 4
Wieża kratownicowa w Salominie
•
SALOMIN_HOTSPOT 1
•
SALOMIN_HOTSPOT 2
•
SALOMIN_HOTSPOT 3
•
SALOMIN_HOTSPOT 4
3. Przy pierwszej próbie połączenia z dowolną stroną internetową (przy użyciu przeglądarki
internetowej) wyświetlona zostanie strona logowania do sieci HotSpot, wraz parametrami
logowania.
4. Logowanie do sieci przy użyciu podanych parametrów jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu Korzystania z Systemu Publicznego Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na

terenie Gminy Gościeradów. Po poprawnym zalogowaniu do sieci HotSpot możliwe jest
korzystanie z zasobów sieci Internet.

§5 Opłaty
Korzystanie z sieci HotSpot odbywa się bez odpłatności.

§6 Reklamacje
Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku
sygnału wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z siecią HotSpot.

§7 Postanowienia końcowe
1. UGG zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego
tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
2. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na niniejszej
stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów.

