REGULAMIN USŁUG INFO PUNKTU GALERII
KATOWICKIEJ
Przed przekazaniem materiałów objętych usługami należy uważnie przeczytać poniższe zasady wraz z
cennikiem. Zamówienie każdej z usług jest równoznaczne z tym, że osoba korzystająca z usługi
zapoznała się z treścią zasad wraz z cennikiem i wyraża zgodę na wszystkie zawarte w poniżej
postanowienia:
1.
Info punkt Galerii Katowickiej to centralny punkt informacyjno-usługowy mieszczący się przy
głównym wejściu do Galerii Katowickiej od strony 3 maja. Dalej nazywany Info punktem.
2.
Info punkt prowadzony jest przez operatorów: Panią Wiktorię Stasikowską, Panią Patrycję Suda,
Panią Aleksandrę Koclęgę oraz Panią Anikę Synowiec.
3.
Info punkt świadczy usługi w zakresie druku z nośników pamięci USB (pendrive) , ksera dokumentów,
wysyłania faxu oraz skanowania dokumentów na nośnik pamięci USB klienta w godzinach jego
otwarcia dla klientów.
4.
Usługi Info punktu obejmują jedynie wydruk/ksero w formacie odpowiadającym oryginałowi.
Ponadto dokumenty przeznaczone do skserowania nie mogą być zszyte.
5.
Poczta e-mail nie służy do przesyłania plików ani innych czynności, dla realizacji powyższych usług.
6.
Druk i ksero realizuje się z użyciem papieru formatu A4 lub A3 będącego na stanie Info punktu.
Nie dopuszcza się korzystania z papieru z innych źródeł, chyba że obsługa nie stwierdzi zagrożenia dla
sprzętu ze względu na jego użycie.
7.
Ze względu na fakultatywny wymiar usług ksera i druku, obsługa Info punktu nie przyjmuje do
kopiowania partii dokumentów powyżej 6 stron, książek, gazet lub czasopism.
8.
W momencie osobistego złożenia zamówienia na wykonanie usługi, korzystający z usługi potwierdza,
że jest uprawniony do powielenia materiałów objętych zamówioną usługą, w szczególności w
zakresie w jakim dotyczy to uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Info Punkt nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów
objętych usługami oraz za uprawnienia do powielenia materiałów w ramach usług.

9.
Obsługa Info Punktu nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub utratę danych nośników pamięci
USB klienta.
10.
Druk plików w formie elektronicznej jest realizowany dla dokumentów w formacie PDF.
11.
Płatność za usługi Info punktu odbywa się wyłącznie gotówką.

Cennik usług info punktu:

Ksero A4
Czarno-biały
Kolorowy

0.50 zł/str.
2.50 zł/str.

Wydruk A4
Czarno biały
Kolorowy

0.50 gr/str.
2.50 zł/str.

Wysyłanie faxu:
- połączenie lokalne
- połączenie międzymiastowe
- połączenie międzynarodowe
Każda kolejna strona

1.50 zł/str.
2.00 zł/str.
5.00 zł/str.
1.00 zł/str.

Skanowanie dokumentów

0.50 zł/str.

Dla wydruków w formacie A3 cenę liczy się jako dwukrotność ceny dla formatu A4.

