
Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Data zgłoszenia (MM/DD/RRRR): 

 /  / 

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA  

w systemie ELMS (e-academy License Management System - elektronicznym 

systemie dystrybucji oprogramowania Microsoft DreamSpark for Academic 

Institutions) w ZSŁ w Gliwicach

Pola proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami! 

Imię: 

Nazwisko: 

Adres e-mail: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

 / 

Proponowany login (Name): 

Proszę o założenie indywidualnego konta w ELMS w celu skorzystania                                       
z oprogramowania w ramach subskrypcji Microsoft DreamSpark Premium w Zespole 
Szkół Łączności w Gliwicach.

Informuję iż zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi DreamSpark Premium: 

- instrukcją i regulaminem pobierania danych, 

- z warunkami licencji Microsoft DreamSpark Premium (MSDNAA), 

- i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

Uwaga: 

Podany adres e-mail będzie wykorzystywany jako nazwa użytkownika w systemie ELMS, a także do 

komunikacji użytkownika z systemem. Jednemu użytkownikowi przysługuje tylko jedno konto w 

systemie ELMS. Konto pocztowe powinno znajdować się na sprawdzonym i stabilnym serwerze. 



Regulamin korzystania z DreamSpark Premium 

1. Każdy uczeń chcący skorzystać z możliwości instalacji udostępnionego oprogramowania

zobowiązany jest do przestrzegania warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz do 

zasad umowy, SUBSCRIPTION AGREEMENT - MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM, jak 

również do wszelkich uregulowań wynikających z uczestnictwa w programie DreamSpark Premium. 

2. Uczeń chcący korzystać z oprogramowania musi posiadać status ucznia. Nie może być zawieszony

w prawach lub skreślony z listy oraz nie może mieć ocen niedostatecznych w pierwszym 

semestrze nauczania z przedmiotów informatycznych. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać 

się z realizacją podstaw programowych przedmiotów realizowanych na zajęciach. 

3. Niedozwolone jest wykonywanie przez ucznia kopii udostępnianego oprogramowania, jak

i udostępnianie tego oprogramowania osobom trzecim! 

4. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych.

Osoby, które zamierzają zainstalować oprogramowanie otrzymają kody aktywacyjne od prowadzących 

zajęcia w ramach systemu dystrybucji DreamSpark Premium. Kody dostarczane uczniom lub 

nauczycielom jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów 

aktywacyjnych osobom trzecim! 

5. Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, regulaminie lub też innych

zasad określonych w programie DreamSpark Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody 

na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania 

używania użyczonego oprogramowania i usunięcie go z komputera ucznia/pracownika. Niezależnie 

od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej 

lub cywilnej przez odpowiednie organy. 

Uczniowie (uczący się w zawodzie: Technik Informatyk) oraz nauczyciele mogą pobrać przy 

pomocy systemu ELMS określone oprogramowanie oraz zestaw kluczy licencyjnych. 

Oprogramowanie udostępnione jest do użytku edukacyjnego, niekomercyjnego. 

System ELMS (e-academy License Management System). Jest to aplikacja internetowa pozwalająca 

na automatyczną dystrybucję oprogramowania zawartego w MSDN AA wśród nauczycieli i uczniów. 

………………………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 




