Provozní řád internetové stanice provozovatele Města Tovačova
Městská knihovna v Tovačově
Veřejný internet bez poplatku zajišťuje rovný přístup všech skupin obyvatelstva
k elektronickým informačním zdrojům a informacím v oblasti vzdělávání, zdravotnictví,
vyhledávání zaměstnání, komunikace se subjekty veřejné a státní správy a dalšími
institucemi.
Uživatel nesmí využívat přístup k internetu v knihovně pro své soukromé výdělečné
aktivity.
1. Tuto bezplatnou službu může využívat každý občan, který ovládá alespoň základy práce
s počítačem a s prostředím operačního systému Windows. V případě, že potencionální
uživatel tyto základní znalosti nemá, může požádat pracovnici knihovny o vyhledání
požadovaných informací. Tato činnost však nesmí narušit plynulost půjčovního procesu.
2. Pracovnice knihovny není povinna vyhledávat zájemcům obsáhlejší data z Internetu
a seznamovat je se všemi aspekty práce s operačním systémem Windows.
Veškerá poradenská činnost je prováděna dle možností provozu knihovny.
3. Každý uživatel této služby může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno
jakkoliv manipulovat s prostředím Windows, stahovat a instalovat další programy
a aplikace z Internetu, měnit programové nastavení a restartovat počítač.
4. Veškeré náklady, které vzniknou provozovateli této stanice (Město Tovačov) v důsledku
nekorektního činnosti, která by ohrozila bezpečnost počítače je uživatel povinen uhradit.
V případě opakovaného porušování uvedených zásad nebude dotyčnému umožněno
dále využívat této bezplatné služby.
5. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by elektronicky či mechanicky
poškodila provoz PC a sítě, nesmí jakkoliv omezovat výkon PC a obcházet prostředky
ochrany dat.
6. Není dovoleno instalovat a hrát počítačové hry a vyhledávat stránky, u kterých je
předpoklad zvýšeného rizika zavirování. Nepřípustné je rovněž otevírání e-mailového
obsahu od nedůvěryhodných odesílatelů. Dále je zakázáno vyhledávat weby s erotickým
a pornografickým obsahem, stránky propagující nelegální software nebo prezentace
podporující užívání drog a různé druhy nebezpečných deviací.
7. Získané informace lze dle potřeby vytisknout za poplatek dle ceníku (černobíle, formát
max. A4).
8. U PC mohou být maximálně 2 uživatelé tak, aby nezabraňovali čtenářům přístup k regálům
s knihami. Společně s dalšími návštěvníky musí mezi sebou respektovat soukromí
a dodržovat základní etické normy.
9. Doba pro práci s Internetem je stanovena na max. 1 hodinu, časový limit 60 min. platí bez
ohledu na fakt, jestli je nebo není další zájemce o tuto službu. Uživatel je povinen ukončit

práci u PC nejméně ¼ hod. před koncem půjčovní doby a informovat včas o případných
technických potížích.
10. Provozovatel (Město Tovačov) nezodpovídá v daném okamžiku za rychlost připojení.
11. Při nerespektování těchto pravidel, či jiných rušících aspektů, může pracovnice knihovny
takovému uživateli přerušit práci s Internetem a požádat ho o opuštění prostor, příp.
bude vyzván k úhradě nákladů vzniklé škody.

