Každý návštěvník Národního informačního centra pro mládež (NICM) je povinen seznámit se
s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení. Návštěvník je dále povinen řídit se pokyny
pracovníků NICM. Pokud tato ustanovení nedodržuje, může být dočasně zbaven práva užívat
služeb NICM. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani další odpovědnosti
podle platných předpisů. Zároveň nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za
využité služby podle platného ceníku služeb.

Práva a povinnosti návštěvníka
Návštěvník má právo využívat služeb a prostor NICM a používat programové vybavení nainstalované na počítačích v NICM během otevírací
doby v mezích daných následujícími ustanoveními:
• V NICM mohou návštěvníci využít přístup k počítačům připojených do
sítě Internet. Počítače jsou vybaveny operačním systémem Microsoft
Windows a dalším programovým vybavením. Poplatek za použití PC je
stanoven v platném ceníku služeb.
• Návštěvníci dbají pokynů pracovníka NICM, jemuž hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl
předán obsluhou, veškeré uložené dokumenty musí být vymazány.
• Doba, kterou návštěvník stráví u jednoho PC, není časově limitována.
• Vlastní diskety, CD a přenosné disky je možné používat pouze po předchozí antivirové kontrole u obsluhy NICM.
• Data získaná během práce na počítači nebo přinesená na vlastní disketě či CD si mohou uživatelé dočasně uložit do složky Dokumenty za
účelem práce s nimi. Tato data musí být po ukončení práce vymazána,
jinak budou obsluhou z PC odstraněna.
• Návštěvník je povinen šetrně zacházet s veškerým majetkem NICM
a zachovávat klid a pořádek.
• V případě poškození PC či souborů je návštěvník povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu.
• Dojde-li k poruše připojení k Internetu a návštěvník tuto poruchu okamžitě při zjištění nahlásí obsluze, má právo vyčkat u PC na obnovení
připojení. Doba čekání se nezapočítává do výsledné ceny.
Návštěvníkům je zakázáno:

• Rozšiřovat do počítačů v NICM nebo jejich prostřednictvím do sítě Internet škodlivý kód (viry, trojské koně a podobné algoritmy).
• Zneužívat systém pro neoprávněný přístup k cizím informačním zdrojům,
včetně lokální počítačové sítě budovy.
• Provozovat počítačové hry.
• Jíst a pít při práci na PC.
• Pobývat v prostorách NICM pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
• V prostorách NICM kouřit
Dále je zakázáno vše co je v rozporu se zákony České republiky. Jedná
se například o šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících rasovou nesnášenlivost, ohrožování
mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s touto tématikou.

Upozornění
NICM nenese v žádném případě odpovědnost za:
• Funkčnost telekomunikačních okruhů
• Funkčnost nebo přístupnost částí sítě Internet
• Obsah informací uveřejňovaných prostřednictvím sítě Internet
• Obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
• Rychlost spojení

• Na počítačích instalovat, měnit či ukončovat programové vybavení, které je na počítačích instalováno.
• Není povoleno rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře
nepatřící návštěvníkovi a instalovat aplikace stažené z Internetu.
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