Vnitřní předpisy sítě NETINTRA Moravský Písek
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NETINTRA Moravský Písek je počítačová síť (dále jen síť), provozovaná neziskovým občanským
sdružením “ NETINTRA Moravský Písek “ (dále jen sdružení).
Neziskovost, transparentnost. Nejsme ﬁrma, jsme jenom partička lidí, kteří mají zájem rozšířit internet po
Moravském Písku a okolí. Vše je dobrovolná činnost. S toho také vyplívá to že nelze od sítě očekávat 100%
spolehlivost či 24 hodinový servis. Případné potíže řešíme ihned jak se o nich dozvíme
v rámci našich amatérských možností. Nemůžeme nikomu nic zaručit a ani člen sítě
nemůže po síti či sdružení žádat případné náhrady. Nevytváříme nějaké zisky jako ﬁrma. Proto bylo
za tímto účelem založeno občanské sdružení, sídlem Hliník 242, 696 85 Moravský Písek. Cenu
se snažíme stlačit dolů. Vše je otázka propočtu nákladů (rezervy, nutné investice, režie, cena int. připojení)
rychlosti připojení a počtu uživatelů. Vše musí být ﬁnančně transparentní, tak aby každý (ne)uživatel měl
přehled o ﬁnanční situaci sdružení.
Uživatel počítačové sítě musí být členem sdružení zapsaný v seznamu členů sdružení. Každý
člen má povinnost dodržovat vnitřní předpisy a stanovy sdružení i veškerá rozhodnutí rady
sdružení.
Každý člen sdružení se zavazuje, (pokud není radou sdružení stanoveno jinak) před zapsáním do seznamu
členů sdružení uhradit na účet sdružení příspěvek na technologii 1000,- Kč. Dále se každý člen zavazuje
přispívat na provoz počítačové sítě členským příspěvkem 600,- Kč, který se platí v únoru na rok
dopředu. Nový členové sítě platí členský poplatek do tří měsíců od zapojení a to poměrnou
částku 50,- Kč za měsíc. Veškeré poplatky se platí pokladníkovy sítě osobně. Tyto poplatky
jsou použity na uhrazení služeb sdružení. Pokud člen nesplní své ﬁnanční závazky vůči sdružení
bude mu omezen případně znemožněn přístup do síte. Aktivační poplatek za znovu zprovoznění je 500 ,- Kč
(+ neuhrazený poplatek).
Každý člen sdružení (pokud není radou sdružení stanoveno jinak) si na své náklady zajistí připojení na
infrastrukturu sdružení pomocí zařízení které odsouhlasí rada sdružení.Uživatel který se připojuje k síti
musí mít v řádném pořádku svůj software i hardware na počítači který chce do sítě připojit. Pokud
nebude možné uživatele kvůli nefunkčnosti jeho systému připojit do sítě ,bude vyzván k opravě jeho
problému a do odstranění nebude do sítě připojen.
V případě, že je členovy sdružení svěřeno provozování společného zařízení sdružení (např. přípojného bodu),
tak se člen zavazuje zajistit jeho umístění a provoz na objektu a to se souhlasem majitele objektu. Stává se tak
správcem zařízení (dále jen správce) (např. správce přípojného bodu XY).
Správce je povinen dle svých možností zabránit odcizení,
poškození nebo neoprávněné manipulaci zařízení jinou než pověřenou osobou. Správce umožní
přístup k zařízení pověřeným zástupcům sdružení. Nastavení a způsob provozu zařízení určuje rada
sdružení. Jakýkoliv zásah do zařízení nebo odpojení zařízení od sítě smí být provedeno jen po
předešlém včasném vyrozumění a se souhlasem pověřeného člena sdružení.
Každý člen sdružení si může k síti připojit libovolné množství počítačů, ale pouze v rámci jedné domácnosti.
Každý další zájemce o připojení k počítačové síti se musí stát členem sdružení. Porušení tohoto bodu může
znamenat vyloučení ze sdružení.
Všem členům sdružení se zakazuje provádět činnosti směřující proti ostatním uživatelům a jejich počítačům
(HACKOVÁNÍ), jakož i útoky proti počítačům, které jsou připojeny prostřednictvím dalších sítí nebo
Internetu. Porušení může vést k vyloučení člena ze sdružení.
Každý uživatel sítě se musí chovat tak, aby neomezoval ostatní uživatele.
Doporučujeme členům sítě používat komunikační nástroje (LANCHAT ,TEAMSPEAK) případně používat
www stránky naší sítě, kde se dozvíte o případných plánovaných výpadcích sítě ,ﬁnančních otázkách i o
pravidelných schůzkách členů sítě.
Každý člen sdružení nebo skupina členů sdružení může požádat radu sdružení o podporu na projektu který
bude rozvíjet a převádět do praxe činnosti sdružení, povede k naplnění cílů sdružení nebo bude zajišťovat
provoz sítě sdružení.
Každý člen sdružení může využívat výhod, které sdružení pro své členy zajistí.
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Je přísně zakázáno poskytovat cizím osobám technické informace o síti (IP adresy, WEP šifry,
MACadresy),včetně osobního nastavení, poskytovat cizím osobám jakékoliv zařízení, určené pro provoz
v místní síti. Přístup ke službám a jejich využívání. Uživatel je odpovědný za veškerý obsah dat
uložených na jeho počítačích připojených do sítě, jako i za legálnost softwaru, který využívá na svých
počítačích.Dále odpovídá i za veškerý obsah svých dat, které si uloží na serverech sítě. Uživatel bude síť
používat tak, aby tím nedocházelo k porušování příslušných předpisů, jinak nese odpovědnost
z toho vyplývající, též odpovědný za obstarání všech potřebných povolení potřebných k užívání sítě
(pokud jsou potřebná).
Pokud není stanoveno jinak, je zakázáno kopírovat soubory o objemu nad 10MB od 19.00 - 22.00 denně po
vnitřní (intra) síti.
Každý nese vlastní zodpovědnost v případě zavirování nebo špatného nastavení vlastního softwaru, nebo
hardwaru. Rozhodně nikdo nebude nikomu řešit opakované problémy, především problémy se
zavirováním.
Vnitřní předpisy upravuje a doplňuje rada sdružení.

