PRAVIDLA PRO PŘIPOJENÍ PŘES WIFI
Uživatel
• se může připojit k síti Internet v prostorách knihovny během
provozní doby;
• potřebuje vlastní notebook nebo kapesní počítač s WiFi připojením;
• oznámí pracovníkovi u pultu, že se chce připojit k WiFi knihovny;
• se se svým zařízením připojí k veřejné WiFi síti knihovny s názvem
„Knihovna“
• je si vědom nebezpečí neoprávněnému odposlechu přenášených dat
v souvislosti se skutečností, že přenášená data v síti nejsou šifrována,
případnou ochranu dat si zajistí vlastními prostředky;
• v případě problémů s přihlášením k síti oznámí závadu obsluze v
knihovně.

PŘÍSTUP NA INTERNET
Kontakt:

tel. 315 682 307
e-mail: info@knihovnaneratovice.cz

• Přístup k Internetu je umožněn registrovaným čtenářům Městské
knihovny Neratovice (dále MěKN) i ostatním uživatelům.
• Přístup k Internetu je bezplatný.
• Každý uživatel Internetu je povinen respektovat Všeobecná pravidla
provozu na PC a pokynů knihovníků. Při jejich porušení může být
knihovníkem od počítače vykázán.
• Čtenář s platným čtenářským průkazem, vůči němuž nemá MěKN
žádné pohledávky (knihovní jednotky nevrácené ve stanové výpůjční
lhůtě, nezaplacené zpozdné a upomínky, náhrady škod a ztráty), má
možnost si předem rezervovat 1 hodinu práce s Internetem denně
(telefonicky nebo osobně).
• Čtenářský průkaz je nutné předložit ke kontrole před vlastním
příchodem k počítači. Čtenářský průkaz je nepřenosný, platí pouze na
osobu, na jejíž jméno byl vydán.
• Ostatní uživatelé mohou využít přístup na Internet, pokud není
obsazen, nebo rezervován registrovaným čtenářem, po předložení
dokladu totožnosti, a to po dobu 30 minut, a nemohou si práci na
Internetu předem rezervovat.
• Děti do 15 let věku, pokud nejsou registrovanými čtenáři, musí mít
pro přístup na Internet zákonným zástupcem podepsaný Souhlas s
přístupem na Internet.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PROVOZU NA PC
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•
•
•
•
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•

U každého PC mohou být nejvýše dva uživatelé.
Nestahujte a neukládejte žádná data (na disk nebo na plochu PC).
Neinstalujte na PC jakékoliv programy.
Neměňte nastavení PC.
Nepřipojujte k PC žádná zařízení (vyjma USB flash disku).
Neprohlížejte stránky se závadným obsahem (pornografie, rasismus,
apod.).
Udržujte u PC klid a ticho. Nerušte okolí hlukem a nevhodným
chováním.
Neodhlašujte se, nerestartujte ani nevypínejte PC.
Při odchodu nechte zapnutý prohlížeč s domovskou stránkou.
Při odchodu se ujistěte, že jste odhlášeni od všech internetových
účtů.
V případě zájmu o tisk musí být materiály připraveny v tisknutelné
podobě. Vlastní tisk dopředu hlaste personálu knihovny.
Při porušení kteréhokoliv z pravidel bude uživatel vyloučen z
možnosti využívat přístup na Internet.

Pravidla jsou platná od 1. září 2015

