PRAVIDLA PRO PROVOZOVÁNÍ INTERNETU
V OBECNÍ KNIHOVNĚ V MEZNÉ
Provozní doba internetu:
pátek: 17:00 – 19:00 hodin

Ceník služby:
Po dobu dvou let bude využívání služeb internetu poskytováno zdarma.
Cena jednoho výtisku formátu A4 je stanovena na 2,- Kč.
Poskytování služby „Internet“ se řídí níže uvedeným provozním řádem.

Provozní řád pro práci s Internetem
1. Služby Internetu může využívat každý občan starší 18 let (dále jen „uživatel“), přičemž přednost vždy
mají osoby s trvalým pobytem v obci Mezná. Nezletilé osoby mohou tuto službu využívat pouze se
souhlasem svého zákonného zástupce.
2. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy
práce s počítačovou sítí Internet.
3. Před umožněním přístupu k výpočetní technice uživatel (v případě nezletilých osob i zákonný zástupce)
písemně potvrdí, že byl seznámen s těmito pravidly a bude je dodržovat.
4. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny a obecního úřadu.
5. Uživatel platí poplatek podle ceníku.
6. Počítač je dovoleno používat pouze pro služby Internetu.
7. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel odnést na disketě či na CD, nebo je
lze vytisknout na připojené tiskárně, stanovený poplatek. Je dovoleno používat pouze takové diskety,
které předloží pracovníkovi knihovny k přeformátování.
8. Na počítači knihovny je zakázáno:
- Měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
- Kopírovat na disk jakékoli vlastní soubory nebo instalovat aplikace stažené z Internetu.
- Kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.
- Šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat.
- Vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu materiály obsahující pornografii a propagující rasismus,
materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo užívání drog a všechny další
materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
9. Obecní knihovna v Mezné nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak
obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.
10. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny nebo
obecního úřadu přístup k Internetu ukončen, popř. s ním může být zavedeno řízení o náhradě způsobené
škody. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u
Internetu.
Tato pravidla pro provozování Internetu schválilo obecní zastupitelstvo na svém Zasedání č.11/2007,
konaném 12.11.2011, pravidla nabývají účinnost dnem schválení t.j. 12.11.2011, nabytím účinnosti těchto
„Pravidel“ se ruší „ Pravidla“ schválená na Zasedání č.1/2007 ze dne 21.1.2007.
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