Knihovna města Olomouce

Provozní řád veřejného internetu
na pobočkách a v knihovnách v městských částech
1. Uživatel je povinen seznámit se s tímto “Provozním řádem veřejného internetu”,
dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů pracovníka knihovny.
2. Uživatel je povinen se při příchodu ohlásit pracovníkovi knihovny a nahlásit používání
internetu.
3. Registrovaný čtenář musí předložit platný čtenářský průkaz a nesmí mít v celém
systému knihovny druhou a vyšší upomínku, neregistrovaný uživatel platný občanský
průkaz, z něhož pracovník knihovny vypíše jméno a příjmení a číslo občanského
průkazu. U jednoho počítače může pracovat pouze jeden uživatel, pouze ve
výjimečných případech a se souhlasem pracovníka knihovny dva.
4. Knihovna města Olomouce neodpovídá za rychlost internetu, funkčnost webových
stránek a problémy s přihlášením do emailových schránek.
5. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno instalovat
jakékoli aplikace, měnit nastavení programů, restartovat nebo vypínat počítač.
6. Pro stahování souborů může používat vlastní USB flash disk. Knihovna však
neodpovídá za kompatibilitu USB flash disků s nainstalovaným operačním systémem.
7. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem.
Veřejný internet je určen k vyhledávání informací, vzdělávání, e-learningovým
kurzům, práci se slovníky a encyklopediemi, zkušebním testům, zjišťování
volných pracovních míst a práci s emailovou poštou.
Nelze jej využívat k hraní počítačových her, stahování filmů či hudebních CD.
8. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za škody vzniklé Knihovně města Olomouce
poškozením techniky.
9. Pracovník knihovny je oprávněn po třiceti minutách omezit přístup uživatele
k internetu. V případě nedodržení 7. a 8. ustanovení tohoto řádu může být ukončen
přístup k internetu okamžitě.
10. Uživatel je povinen ukončit práci na počítači 10 minut před koncem půjčovní doby.
11. Poplatky (pokud je technika k dispozici):
• používání počítače a přístup k internetu
• tisk černobílý A4 jednostranná
A4 oboustranná
tisk barevný A4 jednostranná
A4 oboustranná
• kopírování A4 jednostranná
A4 oboustranná

zdarma
2 Kč
3 Kč
6 Kč
9 Kč
2 Kč
3 Kč

12. Tento „Provozní řád veřejného internetu “ nabývá platnosti 1. 7. 2021

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka KMOL

