Provozní řád návštěvníků ICM
1.

Vstup do Informačního centra pro mládež, Brno (dále ICM) je možný pouze v pracovních
dnech tj. Po – Pá: 10 - 17 hodin. Každý uživatel internetu či PC je povinen za použití
uhradit minutovou sazbu nebo se prokázat studijním průkazem, dle platného ceníků, který
je vyvěšen v ICM.

2.

Každý návštěvník má nárok na bezplatné, nestranné, nezávislé a objektivní informace dle
Charty ERYICA

3.

V případě, že při příchodu jsou všechny počítače obsazené, určí pracovník ICM nejdéle
pracující osobu a požádá ji o uvolnění PC, přičemž budu dodržena nejkratší doba
½ hodiny.

4.

Pro zaměstnance Asociace středoškolských klubů ČR, o.s. platí výjimka z pořadí.

5.

Návštěvnicí mohou požívat nápojů a jídla za podmínky zachování čistého pracoviště.

6.

Další služby, které ICM nabízí (telefon, fax. kopírování, skenování, telefon, fax,
laminování, vázání atd.) mohou obsluhovat jen pracovníci ICM a ASK ČR

7.

Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách ICM, tedy od dělící nábytkové stěny
a kontaktního pultu dále vlevo. Do jiných prostor v rámci kanceláře není možno bez
předchozího souhlasu pracovníku ICM vstupovat.

8.

Použití tiskárny je možné pouze s povolením pracovníka ICM a zaplacení příslušného
poplatku, dle ceníku.

9.

Toalety nejsou veřejně přístupné, klíč je k dispozici u pracovníků ICM.

10. Všichni návštěvníci seřídí pokyny pracovníků ICM a jsou povinni zachovávat pořádek a
klid v místnosti. Tato zásada platí také pro prostředí počítačů.
11. Každý návštěvník nese odpovědnost za jím realizované užití internetu či informace, které
v rámci internetu získá.
12. Porušení provozního řádu může být postiženo vykázáním z prostor ICM.
Provozní řád je platný od 8.8.2007
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