Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU
1. Přístup na internet je umožněn registrovaným čtenářům Městské knihovny Březová nad
Svitavou po předložení platného čtenářského průkazu či veřejnosti (neregistrovaný
uživatel) po zaplacení poplatku dle platného ceníku.
2. Každý uživatel je povinen seznámit se s knihovním řádem a provozním řádem užívání
internetu a těmito se řídit, respektovat pokyny pracovníka Městské knihovny
a informačního centra Březová nad Svitavou a podrobit se stanoveným organizačním,
technickým a kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro ochranu majetku knihovny
a informačního centra a zabezpečování řádného chodu služeb.
3. Registrovaným čtenářům je umožněn bezplatný přístup k internetu po dobu 30 minut.
Podmínkou je platná registrace, předložení platného čtenářského průkazu a vypořádané
veškeré závazky vůči knihovně. Tuto dobu lze po dohodě s knihovnicí a zaplacení
dalšího poplatku prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
4. Neregistrovanému uživateli je umožněn přístup k internetu po předložení občanského
průkazu a uhrazení poplatku dle platného ceníku po dobu 30 minut. Poplatek je vždy
hrazen předem. Tuto dobu lze po dohodě s knihovnicí a zaplacení dalšího poplatku
prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.
5. V knihovně je k dispozici zdarma wi-fi připojení na vyžádání. Zásuvky neslouží
k nabíjení mobilních zařízení.
6. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows
a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
7. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních
služeb.
8. Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za poplatek dle platného
ceníku. Před použitím vlastního externího disku je třeba jej zkontrolovat obsluhou
studovny antivirovým programem.
9. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.
10. Městská knihovna Březová nad Svitavou neodpovídá za obsah informací, za rychlost
spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu.
11. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními
a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s erotickým,
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pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující
rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
12. Není povoleno provozování počítačových her.
13. Je možné používat pouze stávající software. Je zakázáno nahrávat na disk jakékoliv
soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení konfigurací Windows,
internet Explorer či jiného programového vybavení.
14. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu okamžitě
ukončen bez nároku na vrácení poplatku. V případě vzniklých škod, které vzniknou
v knihovně nedodržením provozního řádu užívání internetu, tyto škody budou uhrazeny
uživatelem.

Příloha č. 2: Provozní řád pro využívání internetu

2

