Knihovna Staré Město
Smetanova 52
788 32 Staré Město
e-mail: knihovna-staremesto@centrum.cz

Provozní řád pro práci s internetem
Příloha výpůjčního řádu č. 1
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Přístup k internetu v knihovně může využívat každý zájemce, který ovládá základy práce
s operačním systémem Windows a sítí internet. Děti do patnácti let mají přístup pouze
v případě, že jsou registrovanými čtenáři knihovny a předloží písemný souhlas rodičů nebo
zákonných zástupců s přístupem k internetu.
Uživatel se po příchodu na pracoviště seznámí s platným Provozním řádem pro práci
s internetem, což stvrdí podpisem v provozní knize internetu.
Do sítě internetu přihlašuje uživatele pracovník knihovny
Termín a hodinu návštěvy internetového pracoviště je možno předem rezervovat u
zaměstnance knihovny. Doba prodlení je 10 minut, pokud se uživatel během této doby
nedostaví, rezervace zaniká.
Uživatel může internetové pracoviště navštívit s maximálně jednou další osobou.
Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat do počítače
jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů,
nebo restartovat počítač.
Informace a soubory získané při práci s internetem si uživatel může odnést na vlastním
datovém záznamovém médiu, nejdříve však musí požádat o souhlas pracovníka knihovny.
Uživatel se zavazuje, že nebude navštěvovat internetové stránky, které jsou v rozporu
s právním řádem České republiky.
Uživatelé nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.
Naše knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, ani za rychlost
připojení.
Uživatel odpovídá za škody způsobené knihovně porušením provozního řádu pro práci
s internetem v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.
V případě nedodržení některého z ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit
přístup k internetu a uživatele vykázat z internetového pracoviště. Povinnost uživatele zaplatit
poplatek za dobu užívání počítače tím nezaniká.
Přístup k síti internet je zdarma, uživatel hradí poplatek za využití počítače bez ohledu na to,
zda využije služeb sítě internet či nikoliv.
Poplatky za využití počítače:
Hodina práce na PC pro registrované čtenáře: 10,- Kč
Hodina práce na PC pro ostatní občany: 25,- Kč
Tisk jedné stránky: 2,- Kč.
Provozní doba: každý čtvrtek a pátek od 13 do 18 hodin.
Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2011

