INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ A FREEZ KLUB

PROVOZNÍ ŘÁD
INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ A FREEZ KLUBU
Každý návštěvník ICM a FreeZ klubu je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho
ustanovení. Návštěvník je dále povinen řídit se pokyny pracovníků. Pokud tato ustanovení nedodržuje,
může být dočasně zbaven práva užívat služeb ICM a FreeZ klubu. 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.



















Zřizovatelem je Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov.
Otevírací doba je od pondělí do neděle od 14.00 do 20.00 hod., pátek, sobota od 14.00 do 22.00 hod.
ICM a FreeZ klub jsou určeny pro širokou veřejnost, prioritně pro děti a mládež.
Vstup je umožněn všem návštěvníkům bez nutnosti registrace.
Vstup je možný bez přezutí, svrchní oděv si návštěvníci ukládají v prostorách k tomu určených.
Pro všechny návštěvníky platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických látek a jiných
návykových látek v budově i blízkém okolí ICM a FreeZ-klubu.
Návštěvníci v podnapilém stavu či jinak ovlivněné omamnými látkami budou z prostor ICM a FreeZ
klubu vykázáni.
Návštěvníci si hlídají své osobní věci a nenechávají je nikde volně ležet. V případě potřeby si
návštěvníci mohou své osobní věci uschovat u pracovníků. Za případnou ztrátu osobních věcí, které
nebyly uloženy u pracovníků, není možné převzít odpovědnost.
V prostorách určených pro pracovníky se pohybují výhradně pracovníci.
Veškerou techniku a elektrospotřebiče v prostorách ICM a FreeZ klubu obsluhují pouze pracovníci.
Každý návštěvník ICM má nárok na bezplatné, nestranné, nezávislé a objektivní informace dle
Evropské charty informací pro mládež.
Každý návštěvník ICM je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní.
Informace jsou poskytovány na webu, osobně, telefonicky i emailem.
Poskytnutá informace je anonymní, nezávislá na jakémkoliv náboženském, politickém, ideologickém
a komerčním vlivu.
ICM a FreeZ klub jsou otevřeny široké veřejnosti, prioritně dětem a mládeži, bez ohledu na jejich
postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení. Zvláštní pozornost je věnována
znevýhodněným skupinám a mladým lidem se specifickými potřebami.
Návštěvník musí respektovat pokyny pracovníků. Má kdykoliv možnost se na tyto pracovníky obrátit
s dotazem, žádostí o informaci nebo problémem. Pracovníci mu poskytnou potřebné informace
ihned nebo, pokud je nemá okamžitě k dispozici, si s ním sjedná schůzku pro pozdější předání.
Brožury, letáky, apod. vystavené v ICM a FreeZ klubu si mohou návštěvníci vzít zdarma.
Počítače umístěné v ICM a FreeZ klubu jsou určeny přednostně k bezplatnému vyhledávání
informací. Tiskárna se používá převážně na tisk vyhledaných informací apod. a obsluhují ji výhradně
pracovníci.















Při použití internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření
pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentu podporujících rasovou
nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, porušování autorských práv a podobně.
Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno spouštět na PC
jakékoliv programy stažené z internetu, či donesené na vlastním datovém nosiči.
Za obsah programu a souboru stažených z internetu nenese provozovatel ICM a FreeZ klubu
žádnou zodpovědnost.
Pokud návštěvník zanechá na PC stažená data mohou být obsluhou z PC odstraněna.
Jakkoliv zasahovat do konfigurace a nastavení PC a operačního systému je přísně zakázáno.
Doba u jednoho PC není časově limitována (v rámci otevírací doby ICM a FreeZ klubu).
Informace získané na internetu či vytvořené na PC si muže návštěvník odnést na flash-disku,
CD/DVD disku.
Každý návštěvník je povinen před odchodem uvést své pracovní místo do původního stavu
(vypnout internet, zasunout židli, uklidit šanon či brožuru, apod.).
Návštěvník je povinen šetrně zacházet s veškerým majetkem ICM a FreeZ klubu a zachovávat klid,
čistotu a pořádek.
Vybavení jako jsou hry, šipky, tága a příslušenství ke kulečníku, stolní tenis, fotbal lze zapůjčit u
pracovníků. Po ukončení je návštěvník povinen je vrátit pracovníkům do vlastních rukou.
Návštěvníci svými aktivitami neohrožují bezpečnost ani zdraví ostatních návštěvníků.
Návštěvníci mají povinnost ohlásit pracovníkům jakýkoliv úraz.
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