NORMATIVA d’ÚS pels USUARIS/ÀRIES
1. Cal respectar la salut de tothom; per aquest motiu, no és permès fumar a cap espai del CRAJ.
2. Per al manteniment de l’espai i dels equips en les condicions adequades, no és permès entrar begudes i/o
menjar dins del CiberJove.
3. A causa de que hi ha persones a la resta de sales, hem de mantenir un to de veu baix.
4. L’usuari es fa responsable del material que utilitzi i, per tant, assumeix el cost de qualsevol desperfecte
degut a l’ús incorrecte que en faci.
5. L’usuari es compromet a fer ús correcte dels equips; això inclou qualsevol utilització comercial de la xarxa,
així com les pràctiques deslleials (hacking) o qualsevol altra activitat que voluntàriament tendeixi a afectar
altres usuaris de la xarxa, tant pel que fa a les prestacions d’aquesta com a la privacitat de la seva informació,
especialment les següents:
-Difondre “virus”, “cucs” i altres tipus de programes perjudicials per als sistemes p per al procés de
la informació.
-Congestionar intencionadament enllaços, comunicacions o sistemes informàtics, mitjançant
l’enviament d’informació o de programes concebuts amb aquesta finalitat.
Navegació
1. El servei de navegació és totalment gratuït.
2. El servei de navegació restarà obert de 16’15 a 20’45 hores, de dilluns a divendres, i dissabtes de 17,15 a
20’45 hores.
3. Per fer ús del servei de navegació s’ha de demanar hora amb antelació (pot ser al mateix moment si hi ha
places lliures), que es donarà per ordre d’arribada de la demanda.
4. Es farà com a màxim una petició per persona i dia.
5. Per fer ús del servei de navegació s’ha d’especificar prèviament l’ús que es farà del servei, només es podrà
utilitzar per consultes de correu electrònic, recerca a la xarxa i ús de programes instal·lats als equips.
6. Es pot navegar per un espai de 60 minuts, i tres cops per setmana. Exceptuant casos d’interés que seran
avaluats per la persona responsable del servei.
7. Un cop transcorregut aquest temps s’haurà de sortir del CiberJove.
8. No hi pot haver més d’una persona per ordinador.
9. Entenem l’accés a les pàgines de caràcter pornogràfic i de violència com un consum íntim i personal que
queda fóra d’ús en aquest servei públic.
10. Tampoc és permès la participació en jocs amb apostes o de pagament, xarxes socials, xats i similars.
11. No es pot fer cap mena de modificació en la configuració de l’equip.
12. No es pot fer un ús particular dels equips ni emmagatzemar arxius personals. Els equips es netejaran per a
un bon funcionament.
13. En el cas que no es respecti alguna/es d’aquestes normes, la persona estarà subjecta a una suspensió
cautelar o la retirada definitiva del carnet del CiberJove.
Formació
1. Per assistir als cursos, t’has d’inscriure prèviament (pot ser al mateix moment, si hi han places lliures) i fer
efectiu el pagament d’una bestreta de 5€ que serà retornada amb el 75 % d’assistència a les classes.
2. Els cursos regulars són totalment gratuïts, tret d’aquells en què es faci una altra indicació.
3. En els cursos de la programació regular no es faran diplomes ni certificats d’assistència ni cap mena de
titulació, excepte aquells casos que així ho indiqui la programació.

Es comunica que a efectes d'allò disposat en la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
les dades facilitades per a la formalització de la present fitxa queden recollides en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és
el CRAJ – Centre de Recursos Juvenils de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Carrer Mossèn Andreu 13-19, 08940 Cornellà de
Llobregat, la finalitat del qual és mantenir una relació amb els interessats per activitats juvenils, culturals, esportives, d'oci i
realització d'accions especialment dissenyades per als interessats. En aquesta mateixa adreça, es podrà exercitar el dret d'accés,
rectificació i cancelació enviant-hi una sol·licitud escrita i signada incloent-hi nom, cognoms i DNI amb les dades de l'interessat.

