Provozní řád datové sítě Sportovního radioklubu při TJ Lanškroun
(platnost od 1. 1. 2008)
1. ÚVOD

Každý, kdo se stane členem oddílu Sportovního radioklubu při TJ Lanškroun může bezplatně využívat datovou síť
radioklubu s internetovým připojením. Pravidla používání sítě slouží k zajištění rovnocenných podmínek pro všechny
uživatele a nadměrnému přetěžování datové sítě. Rovněž slouží jako ochrana před právními postihy, které by
radioklubu hrozily v případě konfliktu uživatelů s právními předpisy České republiky.
2. VYMEZENÍ POJMŮ
2.1. "Uživatel" je člen radioklubu, který používá počítač nebo jiné zařízení připojené do datové sítě radioklubu. Uživatel a člen radioklubu
odpovídá za veškerý provoz z daného počítače.
2.2. „Radioklubem“ se rozumí oddíl Sportovní radioklub TJ Lanškroun.
2.2. "Správcem sítě" je člen radioklubu, který se stará o připojení uživatelů a zabezpečuje provoz sítě. Připojuje a odpojuje členy datové sítě.
3. INFORMAČNÍ SYSTÉM SPORTOVNÍHO RADIOKLUBU
3.1. Sportovního radioklub využívá k informování svých členů webovou stránku, kde zveřejňuje důležité informace pro své uživatele.
Informační stránka se nachází na adrese: http://www.ok1ktw.net Heslo pro přístup do sekce informačního systému je „**********“.
Veškerá důležitá oznámení budou též rozesílána emailem z emailové adresy oznameni@ok1ktw.net
3.2. Uživatel je povinen zajistit funkčnost své emailové schránky a číst elektronické zprávy, které zasílá správce sítě. Uživatel může být též
upozorněn výzvou, kterou se myslí - telefonická domluva, SMS, osobní sdělení, ICQ. Uživatel je povinen informovat správce sítě o změně
své internetové adresy a telefonního čísla.
4. PŘIPOJENÍ UŽIVATELE
4.1. Telekomunikační zařízení na straně uživatele je v majetku uživatele. Uživatel odpovídá, aby zařízení, kterým se připojuje k síti radioklubu
splňovala podmínky stanovené bezpečnostními a zvláštními právními předpisy. Účastník odpovídá za stav svých telekomunikačních zařízení,
která připojuje na zařízení radioklubu.
4.2. Fyzické připojení provádí uživatel vlastními silami na základě pokynů správce nebo s jeho pomocí.
4.3. Správce sítě umožní uživatelům používat automatický systém přidělování IP adres (DHCP server) - pokud je k dispozici. Pokud není, IP
adresu uživateli správce přidělí. Je zakázáno používat jinou IP adresu, než jaká byla uživateli přidělena.
4.4. Pokud chce uživatel z počítače poskytovat nějakou službu (server), smí tak učinit pouze po dohodě se správcem sítě
4.5. Vzhledem k neziskovému charakteru sítě (radioklub není komerční poskytovatel internetu) nevznikají ze strany radioklubu vůči
uživatelům žádné závazky. Uživatel bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné přímé či nepřímé škody, které by uživateli eventuelně vznikly
z důvodu nefunkčnosti datové sítě.
4.6. K síti je možné se připojit pouze technologií, kterou odsouhlasí správce sítě. Uživatel bere na vědomí, že objem přenášených dat na síti
je z bezpečnostních a statistických důvodů monitorován.
4.7. Správce sítě může okamžitě na omezenou dobu odpojit od sítě uživatele, který svým jednání omezuje nebo ohrožuje řádný provoz sítě
radioklubu nebo prostřednictvím sítě porušuje platné právní předpisy.
4.8. Radioklub je oprávněn s údaji a informacemi o účastníkovi nakládat pouze v souladu s platným právním řádem ČR. Radioklub
nezpřístupní tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných zákonem. (Policie ČR, soudy ČR).
5. POVINNOSTI UŽIVATELE
5.1. Uživatel pracuje v síti Sportovního radioklubu tak, aby ostatním uživatelům nebránil v užívání sítě. V datové síti radioklubu TJ Lanškroun
platí omezení na používání aplikací, které fungují na principu P2P sítí a jenž slouží k získávání ale i distribuci autorsky chráněných děl, viz
kapitola odstavec 8 – autoregulace. Uživatel, který bude skrze tyto programy distribuovat autorsky chráněná díla a tím porušovat platné
právní předpisy ČR hrozí odpojení od sítě. Uživatel nesmí použít síť k šíření zakázaného pornografického materiálu, materiálu vybízejícího k
potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakýkoliv jiný materiál, který je v rozporu se zákony ČR. Síť rovněž nesmí být
použitá k rozesílání nevyžádané pošty (tzv. SPAM)
5.2. Uživateli je zakázáno používat jakékoliv techniky, které by naznačovaly průnik do sítě či aktivity směřující k získání omezených
prostředků sítě, přístupových práv, správcovského stavu či získání kontroly nad některým zařízením než jaké má přiděleny. Jestliže uživatel
jakýmkoliv způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá uživatelská práva, která mu nepřísluší, je povinen tuto
skutečnost neprodleně ohlásit správci sítě.
5.3. Uživatel ručí za neoprávněné používání a šíření nelegálního programového vybavení nebo jiných prostředků, které jsou v rozporu s
platnými zákony ČR. Uživatel nesmí porušovat zákonem chráněná práva radioklubu a třetích osob. Dále nesmí umožňovat přístup k síti
radioklubu dalším osobám, s výjimkou osob, se kterými sdílí společnou domácnost. Uživateli je zakázáno rozšiřovat síť za účelem připojení
cizích osob. Uživatel nesmí bez souhlasu správce připojit na síť radioklubu vlastní vysílací bezdrátové zařízení nebo další router.
5.4. Uživatel nesmí přetěžovat síť. Bude-li uživatel pokračovat v přetěžování sítě i přes opakovaná upozornění správce, bude mu technickými
prostředky omezena přístupová rychlost do sítě radioklubu správcem. Viz autoregulace – níže.
5.5. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem hackovat zařízení v síti radioklubu. Pokud toto uživatel poruší, může mu správce ihned odebrat
připojení k síti radioklubu.
5.6. Uživatel se zavazuje použít nastavení sítě tak, jak je mu přiděleno správcem. Viz přidělená nastavení v odstavci 9.
5.7. Správce není povinen poskytovat servis na programové nebo technické vybavení uživatelova zařízení nebo počítače. Uživatel je povinen
zabezpečit si odpovídajícím způsobem své zařízení a počítač prostředky ochrany (firewall, antivir, antispyware, aktualizace SW, atd.)
6. PRÁVA UŽIVATELE
6.1. Uživatel má právo požádat o odstranění technických problémů, které vznikají na straně sítě radioklubu a které s ním přímo souvisí. Svůj
požadavek uživatel uplatňuje u správce.
6.2. Uživatel má právo časově neomezeného přístupu ke službám sítě radioklubu.

7. HLÁŠENÍ PORUCH
7.1. Bezprostřední problémy s využíváním služeb, vyplývajících z připojení k síti radioklubu, ohlašuje uživatel správci. Před ohlášením
poruchy je však povinen ověřit vlastními silami, zda závada nespočívá v jeho koncovém zařízení. Zároveň by se měl pokusit identifikovat,
kde přesně se problém vyskytuje, případně kdy a za jakých podmínek.
7.2. Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:
- lze-li odeslat email, odešle co nejpřesnější popis poruchy emailem na adresu oznameni@ok1ktw.net
- nelze-li odeslat email, kontaktuje správce sítě na mobilním čísle 777 932 192 případně 777 848 023.
8. AUTOREGULACE PRO INTERNETOVÝ PROVOZ
8.1. Z důvodu nepřetěžování sítě a zachování kvalitní služby pro všechny uživatele sítě musí uživatel v době špičky dodržovat rychlostní
limity přenosu dat. Mimo špičku je možno využívat síť neomezeně.

Špička využívání sítě:
Denně 8:00 – 23:00
Jedná se o soubor maximálních rychlostních limitů, které uživatel musí dodržovat. Nastavení správných limitů je plně na uživateli.
Radioklub si vyhrazuje právo omezit uživatele při porušování této autoregulace. Povinnost platit výši členského příspěvku tímto není dotčena.

Tabulka rychlostních limitů autoregulace používání sítě v době špičky:
Bez limitu

Download pro soubory do 800 MB, upload pro soubory do 80 MB

Bez limitu

e-mail, běžné prohlížení stránek a používání internetu apod.

Bez limitu

update systému a antivirové ochrany, stahovaní ovladačů

Max. 3 Mbps - download
Max. 0,3 Mbps- upload

stahovaní souborů ve špičce nad 800 MB, odesílání souborů nad 80 MB
(streamovaná videa a filmy, placený rapidshare a podobné technologie, stahování her, ulož.to)

9. PŘIDĚLENÉ NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ PŘIPOJUJÍCÍ SE K DATOVÉ SÍTI RADIOKLUBU:
MAC adresa:
IP adresa:
Maska:
Brána:
DNS:
DNS:
DHCP server:

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Já níže podepsaný(á), svým podpisem stvrzuji, že jsem obeznámen s provozním řádem sítě Sportovního radioklubu při
TJ Lanškroun a zavazuji se ho dodržovat. Jsem si vědom důsledků vyplývajících z jeho porušení.
Jméno a příjmení uživatele:
Rodné číslo uživatele:
Emailová adresa uživatele:
Kontaktní telefon na uživatele:

Datum a podpis:

