Regulamin korzystania z programu Microsoft DreamSpark Premium
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu umożliwia
uczniom Technikum kształcącym się w kierunku technik informatyk bezpłatny dostęp do
oprogramowania

firmy

Microsoft

w

ramach

programu

DreamSpark

Premium

–

DSP

(https://www.dreamspark.com).
Licencja DreamSpark Premium daje możliwość instalowania oprogramowania dostarczonego w
ramach programu na komputerach w szkole. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele, którzy uczestniczą w
programie, mają możliwość bezpłatnego instalowania oprogramowania na swoich komputerach
osobistych.
1. Zabrania się jednakże używania wspomnianego oprogramowania do celów komercyjnych.
2. Szczegółowa umowa licencyjna Microsoft DreamSpark Premium znajduje się na stronie
programu DreamSpark Premium: https://www.dreamspark.com/Institution/DSP-EULA.aspx.
Uczniowie korzystający z programu DreamSpark są zobowiązani do zapoznania się z treścią tej
umowy i przestrzegania jej postanowień. Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w
powyższej umowie DreamSpark Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na
używanie

wspomnianego

oprogramowania

przez

tę

osobę

i

oznacza

konieczność

niezwłocznego zaprzestania przez nią używania oprogramowania
3. Niedozwolone jest

udostępnianie oprogramowania pobieranego w ramach programu

DreamSpark osobom trzecim.
4. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych.
Kody

dostarczone

w

ramach

programu

DreamSpark

jednoznacznie

identyfikują

oprogramowanie i osobę, dla której zostały wygenerowane. Niedozwolone jest udostępnianie
kodów aktywacyjnych osobom trzecim.
5. Uczeń może używać oprogramowania DreamSpark wyłącznie w celach niekomercyjnych, w
szczególności: edukacji własnej, badań naukowych, projektowania, tworzenia oraz testowania
niekomercyjnych rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów.
6. Niedozwolone jest używanie oprogramowania DreamSpark do celów komercyjnych oraz
udostępnianie go osobom trzecim.

Instrukcja pobierania oprogramowania
1. Wchodzimy na stronę:
https://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?cmi_cs=1&cmi_mnuMain
=bdba23cf-e05e-e011-971f-0030487d8897&ws=1ebc90c7-fb49-e611-941eb8ca3a5db7a1&vsro=8
2. Logujemy się na stronie
Sign In

nazwa użytkownika Username (adres mailowy) i hasło Password uzyskane w procesie
rejestracji

3. Wybierz program, który chcesz pobrać:
np. Windows 7

4. Wybierz wersję językową oraz interesującą Cię wersję programu i kliknij Add to Card

5. Przejdź do koszyka

6. i kliknij Check Out

7. Zapoznaj się z warunkami licencji i zaakceptuj je

8. Podaj swoje dane: Imię, Nazwisko, email (jeżeli nie zostały automatycznie wpisane) i kliknij
przycisk Proceed With Order

9. W kolejnym oknie mamy przycisk umożliwiający pobranie programu oraz nasz klucz produktu:

10. Po wybraniu opcji „Start Download” pojawi nam się następujące okno. Przy pobieraniu
pierwszego programu musimy zainstalować menadżer pobierania klikając „Download SDM”.
Po zainstalowaniu menadżera pobieramy i uruchamiamy plik „.sdx” (klikając Download.SDX).

11. Dostęp do wszystkich programów, które wcześniej pobieraliśmy i do kluczy do nich znajduje się
w zakładce Your Account/Orders.

