
Provozní řád pro využití herní konzole (PS3) 
 

 

1. Místa pro využití herní konzole (dále jen PS3) jsou čtenářům (registrovaným          

v odděleních pro děti KMO) k dispozici v oddělení pro děti knihovny v rozsahu 

půjčovních hodin tohoto oddělení. Provoz herní konzole končí obvykle 30min před 

uzavřením oddělení. 

 

2. Zájemci o využití PS3 se hlásí u služby v knihovně, jsou povinni seznámit se         

s tímto Provozním řádem a jsou si vědomi své odpovědnosti za škody vzniklé 

v případě nevhodného zacházení se samotným PS3 včetně jeho příslušenství         

a médií (her) na něm prezentovaných. Součástí příslušenství je sada dvou 

bezdrátových ovladačů, které budou zájemcům vydány na požádaní službou 

knihovny a zaevidovány jako výpůjčka. Zájemce je tak povinen po ukončení práce 

tyto ovladače osobně předat zpět službě v oddělení.  Dojde li ke ztrátě ovladače, 

který nebyl řádně vrácen, připadne finanční zodpovědnost na uživatele, který 

porušil výše zmíněné pravidlo o náležitém vrácení ovladače službě knihovny.  

 

3. Uživatelské místo u PS3 si lze předem rezervovat osobně nebo telefonicky na den 

a hodinu. Z provozních důvodů je počet uživatelů u jedné  stanice omezen, pokud 

je to prostorově možné, lze umožnit společnou aktivitu  maximálně 2 osobám.  

Pokud se zájemce nedostaví 5 min. po začátku rezervované doby, je KMO 

oprávněna následující čas nabídnout dalšímu zájemci.  

 

4. Časovou jednotkou pro využití PS3 je maximálně 60 minut. 

KMO si vyhrazuje stanovit individuální časové limity aby vyhověla více zájemcům. 

 

5. Uživatel při práci s PS3 využívá výhradně předinstalovaný software, což vylučuje 

možnost nahrávat na PS3 jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace, měnit 

nastavený SW, restartovat PS3 a pod. Využití vlastních paměťový médií není 

povoleno. Porušením těchto podmínek se uživatel dopouští porušování autorských 

práv a je si vědom právních důsledků a postihů z tohoto jednání plynoucích. 

 

6. Vedení KMO si vyhrazuje právo odejmout přístup k využití herní konzole PS3 

zájemcům, kteří poruší Knihovní řád KMO, tento Provozní řád nebo nebudou 

respektovat pokyny pracovníků knihovny. 

 

 

 

 

V Ostravě, 26. března 2010          Mgr. Miroslava Sabelová 

       ředitelka Knihovny města Ostravy 

 

 

 

 


