INTERNETOVÝ KLUB ŽAMPACH

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VEŘEJNOST
1. Návštěvník internetového klubu – zájemce o použití PC stanice veřejného
internetu se po příchodu ohlásí obsluze – službě, která jej zaeviduje pro potřebu
výkaznictví a přidělí mu volnou provozovanou PC stanici nebo mu přidělí pořadí
čekajícího na volnou PC stanici (tzv. pořadník).
2. Užívání internetu je bezplatné a je možné pouze v rámci časového limitu
stanoveného obsluhou v závislosti na velikosti tzv. pořadníku.
3. Uživateli PC stanice je zakázáno:
a) startovat, vypínat a restartovat PC stanici
b) měnit jakákoli uživatelská a systémová nastavení PC stanice a PC sítě
c) ukládat stažená nebo donesená data na pevné disky PC
d) stahovat a zobrazovat na PC stanici nebezpečný nebo mravně
závadný obsah www stránek
e) u stolu s PC je zakázáno konzumovat jídlo a nápoje
4. V celém areálu Domova pod hradem, vč. Informačního centra a internetového
klubu Žampach platí zákaz kouření. Pro kouření je určeno vyhrazené místo –
kuřárna – přístřeší vedle WC pro veřejnost.
5. Zjištěné závady a nedostatky na PC stanicích je uživatel povinen ihned ohlásit
obsluze.
6. Za odstranění závad a poškození na PC stanicích, vč. SW závad a poškození
způsobených prokazatelně uživatelem v důsledku porušení zákazů dle bodu 3 tohoto
provozního řádu je provozovatel oprávněn požadovat finanční náhradu až do výše
nákladů spojených s uvedením PC stanice do původního stavu.
7. Uživatel PC stanice může se souhlasem obsluhy ukládat data na přenosná média.
8. Obsluha může zkrátit časový limit uživateli s ohledem na vývoj tzv. pořadníku
anebo okamžitě ukončit uživateli přístup k PC stanici v případě zjištění porušení
zákazů dle bodu 3 a 4 tohoto provozního řádu.
9. Návštěvníci a uživatelé internetového klubu mohou současně využívat dalších
služeb poskytovaných Informačním centrem Žampach. U placených služeb vydává
obsluha vždy doklad o úhradě v rámci platného ceníku služeb.
Schválil: ředitel Domova pod hradem Žampach
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