Provozní řád stanic s veřejným přístupem k internetu
Městské knihovny Prostějov
1. Veřejný přístup k internetu mohou v čítárně a ve studovně využívat osoby starší 15 let.
2. Uživatel je povinen seznámit se s Provozním řádem internetových stanic a dodržovat
jeho ustanovení.
3. Uživatel je povinen se při příchodu do čítárny ohlásit pracovníkovi knihovny a vyčkat na
přidělení počítače.
4. Registrovaný čtenář knihovny musí předložit platný čtenářský průkaz.
5. Neregistrovaný uživatel musí předložit platný občanský průkaz a vyplnit formulář, ve
kterém uvede své jméno, příjmení, datum narození a adresu.
6. Doba práce na PC pro neregistrované uživatele činí maximálně
30 min. jedenkrát za den. Registrovaný uživatel si může tuto dobu po domluvě
s pracovníkem čítárny prodloužit, pokud na počítač nečekají další zájemci.
7. Uživatel musí ovládat základy práce s počítačem. Uživatelé, kteří se neorientují v
internetovém prostředí, se mohou dohodnout na zaškolení.
8. U jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
9. Uživatel za užití internetu neplatí. Tisk dokumentů je zpoplatněn podle ceníku Městské
knihovny v Prostějově.
10. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na
disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit
nastavení software.
11. Uživatel nesmí vypínat nebo restartovat počítač.
12. Knihovna neodpovídá za rychlost internetového spojení, funkčnost webových stránek ani
za problémy s přihlášením do emailových schránek.
13. Městská knihovna Prostějov nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z
Internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
14. Návštěvníci nesmí navštěvovat stránky s erotickým, pornografickým, národnostně a
nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující
k užívání drog. Při porušení tohoto nařízení bude práce na počítači okamžitě ukončena
a přístup k internetu bude návštěvníkovi i nadále odepřen.
15. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k
osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv
způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v
počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
16. Uživatelé nesmí rušit ostatní osoby hlukem nebo používáním mobilního telefonu.
V prostorách knihovny není dovoleno kouřit ani konzumovat nápoje nebo potraviny.
Pobyt v čítárně a ve studovně není povolen osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo
jiných návykových látek a osobám znečištěným či zapáchajícím.
17. Uživatelé musí dbát pokynů pracovníků čítárny a studovny MěK. V případě porušení
provozního řádu může být uživatel z čítárny nebo ze studovny vykázán.
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