PROVOZNÍ ŘÁD PRO PRÁCI S INTERNETEM
Obecní knihovny Hradištko
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Internet (zdarma) mohou využívat jen registrovaní uživatelé knihovny s platným
čtenářským průkazem nebo s jednorázovou registrací.
Děti do 15 let mohou využívat internet pouze s písemným souhlasem rodičů.
Základní doba bezplatného přístupu na internet je 30 minut.
Tuto základní dobu lze na žádost uživatele prodloužit, pouze však za předpokladu, že
na PC nečeká další zájemce v pořadí.
Pracovníci knihovny registrují uživatele a při větším počtu zájemců rozhodují o pořadí
uživatelů internetu dle časové posloupnosti.
Oprávnění zájemci o bezplatný přístup k internetu si mohou přístup k internetu
rezervovat, a to formou ústní domluvy přímo v knihovně nebo e-mailem na adresu:
knihovna@hradistko.cz. Při nedodržení objednaného termínu rezervace odpadá.
Tisk z internetu je zpoplatněn (jednostranná kopie A4 – 3 Kč, oboustranná kopie A4 –
5 Kč).
Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu
knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a
nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživateli není dovoleno měnit nastavení počítače a ukládat data na disk, za data
uložená uživatelem na disk nenese knihovna žádnou zodpovědnost.
Není dovoleno provozování počítačových her a prohlížení stránek s erotickou,
pornografickou, rasistickou nebo fašistickou tématikou.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače,
které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně
odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní
techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen
nahradit škodu v plné výši.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000
Sb. - autorský zákon).
Při nedodržování výše uvedených pravidel může knihovna omezit uživateli právo
používat služeb knihovny.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

