ČÍTÁRNA A LITERÁRNÍ KAVÁRNA
CZYTELNI A I K AW I ARNI A LI TER ACK A

Provozní řád pro práci s internetem
 Internet je přístupný pouze v provozní době čítárny.
 Služby internetu mohou využívat osoby od 15 let.
 Uživatel je povinen ovládat základy práce na počítači s OS Windows, základní
principy práce s počítačovou sítí internet.
 V Čítárně a literární kavárně Noiva je možno zapůjčit notebook.
 Připojení k internetu je zdarma, poplatek za zapůjčení notebooku je 10 Kč.
 Uživatel nahlásí pracovníkům čítárny zahájení i ukončení práce s notebookem.
Po ukončení musí zůstat notebook ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 Uživatel musí dbát pokynů pracovníků čítárny.
 Čítárna nenese odpovědnost za obsah webových stránek, souborů tažených
z internetu a rychlost připojení.
 Uživatel je povinen zacházet s notebookem tak, aby nedošlo k jeho poškození,
případné závady či poškození je povinen ohlásit pracovníkovi čítárny. Škodu
vzniklou vlastním zaviněním je povinen uhradit.
 Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno
nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené
z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
 Není dovoleno navštěvovat a nahrávat webové stránky, které prezentují
pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist nebo podněcují
k násilí a užívání drog.
 Přístup k internetu a využití elektronického pracoviště pro jednu osobu je
omezen na max. 2 hodiny denně.
 Uživatel se při práci na počítačové stanici musí chovat tiše tak, aby nerušil
ostatní přítomné, zdržuje se vulgarismů a hlasitých projevů.
 V případě porušení některého ustanovení tohoto řádu může být uživateli
pracovníkem čítárny přístup k Internetu ukončen. Čítárna si vyhrazuje právo
ukončit podle potřeby práci uživatele.
 Provoz může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické
(hardwarové nebo softwarové) údržby, případně z jiných závažných důvodů.

WIFI připojení vlastním mobilním zařízením
 Uživatelé se mohou vlastními mobilními zařízeními připojit k síti WiFi, připojení
je zdarma.
 Připojení na WiFi proběhne automaticky, pokud je notebook nebo PDA vybaven
odpovídajícím hardwarem (síťová karta WiFi).
 Čítárna neposkytuje uživatelům k využívání této služby hardwarové zařízení
ani nezajišťuje konfiguraci vlastních mobilních zařízení uživatele.
 Uživatel se zavazuje k dodržování Provozního řádu pro práci s internetem
a využívání připojení v souladu s právními a morálními normami.
 Před připojením zařízení do elektrické sítě je uživatel povinen informovat
pracovníka čítárny.
 Na bezdrátové připojení není právní nárok čítárna neodpovídá za případný
výpadek či sníženou, kvalitu připojení, případně za škody vzniklé z činnosti
uživatelů využívajících WiFi.

