Příloha 4
PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přístup na internet je umožněn všem registrovaným uživatelům KKV zdarma.
Neregistrovaní uživatelé mají k dispozici internetový kiosek ve vestibulu knihovny,
nelze zde tisknout, je určený pouze k základnímu vyhledávání na internetu.
Zájemci mladší 15 let mají přístup na internet v oddělení pro děti a mládež.
Uživatelé se specifickými potřebami, zdravotně znevýhodnění, kteří jsou držiteli
průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají přístup na internet ve 2. podlaží.
Registrovaní uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu jedné
hodiny (v případě uživatelů mladších 15 let půl hodiny). Tuto dobu lze po dohodě s
knihovníkem prodloužit.
Uživatel před příchodem k počítači předloží ke kontrole čtenářský průkaz, který je
nepřenosný a platí pouze pro osobu, na jejíž jméno byl vydán.
Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní
principy práce s počítačovou sítí internet.
U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva uživatelé.
Přístup ke zdrojům informací z vybraných databází, ke kterým má knihovna
bezplatný přístup, je zdarma ve 2. podlaží.
Je možné používat pouze předinstalovaný software. Je zakázáno nahrávat jakékoliv
soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení.
Informace získané při práci s internetem je možné vytisknout za příslušný poplatek
(viz Příloha 1, Ceník). – tisknout mohou pouze registrovaní uživatelé.
Není dovoleno provozování počítačových her. Návštěvník nesmí využívat stránky s
erotickou a pornografickou tematikou, ani tematikou násilí.
V knihovně je možnost připojení k internetu přes WiFi i pro neregistrované
uživatele.
KKV neodpovídá za obsah informací, za rychlost spojení a nenese odpovědnost za
obsah souborů stažených z internetu.
V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V
případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Provozního řádu pro využívání
internetu, budou požadovány náhrady po uživateli.
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