PROVOZNÍ ŘÁD
pro využívání Internetu
Bezplatný přístup k Internetu je umožněn registrovaným čtenářům a návštěvníkům Městské knihovny Kolín.
Umístěné počítačové stanice jsou přístupné pouze v provozní době Městské knihovny Kolín.
Registrovaní čtenáři si mohou místo rezervovat předem, a to osobně nebo telefonicky na čísle 720 589 158,
případně na čísle 321 720 160. Po 5 minutách prodlení od smluveného času taková rezervace zaniká.
V případě více zájemců mají přednostní přístup na Internet registrovaní čtenáři Městské knihovny Kolín.
Uživatel je povinen předložit svůj čtenářský průkaz, v případě uživatele neregistrovaného
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu cizince).
Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Microsoft Windows
a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
Uživatel má právo pracovat s počítačem 15 minut. Tuto dobu lze prodloužit pouze po výslovné dohodě
s obsluhujícím pracovníkem knihovny, a to jen v případě, nečeká-li na uvolnění stanice další zájemce.
Každou počítačovou stanici smí používat pouze 1 uživatel, střídání více uživatelů není dovoleno.
Před započetím práce s počítačem je uživatel povinen zkontrolovat přidělenou počítačovou stanici
a případné závady či poškození neprodleně oznámit přítomnému pracovníkovi knihovny.
Uživateli není dovoleno zjištěné závady svévolně odstraňovat, v případě jejich neohlášení bude uživatel
posuzován jako jejich původce.
Uživatel se může přemístit k jinému počítači pouze s výslovným svolením obsluhujícího pracovníka knihovny.
Není dovoleno přenášení jakýchkoliv části vybavení počítačové stanice, stejně jako kusů nábytku včetně židlí.
Každý uživatel sám odpovídá za veškeré své volně odložené věci včetně vypůjčených knih, časopisů
či dalších dokumentů.
Uživatel je povinen zacházet s vybavením počítačové stanice tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Uživatel je povinen respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat etická pravidla.
Uživatel je povinen důsledně dbát všech pokynů pracovníků knihovny a řídit se Provozním řádem
pro využívání Internetu a Knihovním řádem.
Handicapovaní uživatelé Internetu mají možnost využít asistence pracovníka knihovny.
Není dovoleno využívat počítačovou stanici pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
Počítačové stanice jsou určeny pouze pro práci s Internetem a úkony s ní souvisejícími. Jiné využití počítačů
není uživatelům dovoleno.

Je možno využívat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno instalovat ani spouštět vlastní aplikace
nebo hry včetně softwaru uživatelem staženého z Internetu, měnit nastavení operačního systému,
webového prohlížeče či jiného softwarového vybavení počítače, nebo počítač vypínat či restartovat.
Není dovoleno přístup k Internetu využívat pro jakoukoliv reklamní či komerční činnost.
Elektronickou poštu e-mail je možno používat pouze prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb
na Internetu.
Není dovoleno vyhledávání či prohlížení webových stránek propagujících hnutí směřující k potlačení
práv a svobod člověka, rasismus, navádění k trestné činnosti, nábožensky a národnostně urážlivý obsah,
erotiku, nevyžádanou reklamu, nevhodný nebo autorská práva porušující obsah či jakýkoliv jiný materiál
porušující zákony ČR. Uživatel rovněž nesmí podobný obsah stahovat na disk počítače,
ani jej prostřednictvím Internetu sám zveřejňovat nebo šířit či s ním jinak nakládat.
Není dovoleno nahrávání jakýchkoliv souborů na disk počítače z vlastních přenosných datových médií
jako jsou CD, DVD, USB flash disky, přenosné HDD nebo diskety.
Materiál či informace získané při práci s Internetem si uživatel může za poplatek vytisknout,
pro zkopírování potřebných souborů lze zakoupit datová média CD, viz. platný Ceník poplatků a služeb.
Mimo zpřístupněné počítačové stanice je uživatel oprávněn dle stejných pravidel bezplatně využít připojení
k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi skrze vlastní zařízení jako je telefon, tablet či notebook.
Uživatel nese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením Provozního řádu pro využívání Internetu,
vlastní manipulací s prostředky výpočetní techniky či zanesením počítačových virů do sítě Městské knihovny
Kolín. V případě škod, které takovým jednáním Městské knihovně Kolín vzniknou, bude odpovídající
náhrada hrazena uživatelem.
Při porušení Provozního řádu pro využívání Internetu bude uživateli další přístup k Internetu odmítnut.
Provoz Internetu v Městské knihovně Kolín může být omezen nebo přerušen z důvodu údržby počítačové sítě
či v případě technických problémů.
Městská knihovna Kolín neodpovídá za rychlost spojení, za obsah informací na Internetu,
a nenese odpovědnost za obsah souborů uživatelem z Internetu stažených ani za jeho pohyb a práci v této síti.
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