Provozní řád internetu, knihovna Topolany
1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s
Knihovním řadem MK Topolany.
2. Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači; pokud
ne, vyžádá si od pracovníka knihovny základní informace.
3. Uživatelé dbají pokynů pracovníka knihovny, jemu hlásí zahájení i ukončení
práce se stanicí Internetu (dále PC). Hodina vyhrazená uživateli na práci s PC
končí 5 minut před vypršením času z důvodu uvedení PC do původního stavu,
v němž byl předán obsluhou.
4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno
instalovat software, nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat systémové
soubory či adresáře.
5. Soubory nahrané z Internetu lze ukládat na dobu nezbytnou do adresáře
STAŽENÉ SOUBORY na disku C. Po ukončení práce je uživatel povinen
nahrané soubory smazat z tohoto adresáře. Není povoleno nahrávat soubory
na jiné místo.
6. Uživatel neplatí za přístup na Internet, tato služba je na dobu 36 měsíců
zdarma. Platí pouze za tiskové výstupy a vypalování CD (viz ceník)
7. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Doba prodlení je
maximálně 10 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle
607877959. Stejným způsobem lze zámluvku i zrušil.
8. Není povoleno používat počítačové hry.
9. Provozovatel Obec Topolany nenese odpovědnost za obsah souborů
stažených z Internetu, ani za eventuálně obsahující viry. V případě, že se na
PC objeví hlášení o přítomnosti viru je uživatel povinen okamžitě přerušit práci
a uvědomit pracovníka knihovny.
10. Použije-li uživatel tiskárnu na tisk, je povinen předložit vytištěné dokumenty
pracovníkovi knihovny a je povinen uhradit všechny vytištěné
strany včetně špatných.
11. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není
vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.
12. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovníkem
knihovny. Uživatel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením
původního stavu.

