Informace pro nové členy sdružení SPKFree.Net

Kdo jsme?
Jsme otevřená skupina lidí, která buduje a vytváří počítačovou síť v Šumperku a okolí. Máme vizi, cíl a víme,
jak je realizovat. Pojďte do toho s námi! Můžete s námi společně síť rozvíjet a rozšiřovat! Jsme občanské
sdružení, které si buduje vlastní počítačovou síť. Většina z nás si chce občas zahrát nějakou tu PC hru, chce
zabrouzdat po internetu nebo si od známých stáhnout nějaká data. Měli bychom však jedno upozornění předem
- tato síť vznikla v našem volném čase a děláme ji pro zábavu. Naším prvotním cílem nebylo nějak
profesionálně poskytovat Internet a vůbec ne včetně nadstandartních služeb(instalace,servis ...).Nicméně i v této
oblasti se snažíme vyjít vztříc našim členům a umožňujeme firmám,aby tyto služby zajišťovaly.Jedná se však o
nadstavbu nad naší sítí,kterou sdružení nezajišťuje.
Jak zaplatit vstupní poplatek a členské příspěvky?
Vstupní poplatek je jednorázová platba, která pomáhá udržet chod sdružení a také výstavbu nových připojení,
pomohla i k realizace Vašeho připojení.
Vstupní poplatek prosím uhraďte do 7 dnů od připojení, pokud tak neučiníte, budete po 7 dnech odpojeni
z počítačové sítě.
Členský příspěvek je potřeba zaplatit nejpozději k poslednímu dni měsíce na další měsíc (například k 30.6.
na červenec). Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz na danou částku nejlépe v období mezi 20. a 25. dnem
v měsíci. Rovněž můžete provádět platby na delší období dopředu.Pokud nezaplatíte včas, vystavujete se
situaci, že budete odpojeni od sítě a zobrazí se na www stránkách upozornění, že nemáte zaplaceno. Pokud včas
neuhradíte vzniklý dluh, je možné, že Vás na nejbližší schůzi rada vyloučí ze sdružení. Celý tento systém práva a povinnosti člena - je popsán ve stanovách sdružení. Členský příspěvek je také možné zaplatit na
pokladně - a to na ulici Uničovská 44, v Šumperku od pondělí do pátku v době od 8:00 18:00 a v sobotu od
8:00 do 12:00.
Číslo účtu: 1002663961
Kód banky: 2700
Variabilní symbol Vám bude přidělen oblastním správcem a bude zobrazen na Vaší kartě.
(V případě ztráty či zapomenutí kontaktujte kancelář sdružení,nebo příslušného správce).
Jak se dozvím, že přišla platba v pořádku?
Na webových stránkách www.spkfree.cz se můžete přihlásit na svou kartu s informacemi. Tato karta je
umístěna v Administraci. Na této kartě naleznete jak informace o placení, tak i Vaši IP adresu, přes které AP
jste připojeni a jiné údaje. Členské příspěvky jsou připisovány pouze na základě variabilního symbolu, na
jméno se nebere zřetel. Proto prosím vyplňte dobře variabilní symbol.
Co dělat, když se vyskytne problém?
V případě, že Vám nefunguje internet, pak nás po 2 h výpadku (2 h je náš reakční čas, kdy je možné, že to
zachytíme a opravíme) kontaktujte podporu :
pracovní doba:
telefon:
ICQ:
email

pondělí - pátek
8 :00 - 18:00
sobota
8:00 - 12:00
608 551 287
Podpora Petra 435-182-514 , Podpora Jana 232-826-607
info@spkfree.cz

Pravidla využívání SPKFree.Net
Pravidla
Tento dokument stanovuje jak využívat prostředky sdružení tak, aby nenarušoval chod sdružení. Dodržování
těchto pravidel je pro všechny členy závazné.
1. Každý člen je povinen dbát zákonů ČR. Ve vztahu k SPKFree.net padají do úvahy především otázky:
- Spamu z pohledu odesílání nevyžádané pošty a různých SMS bomberů
- Ochrany osobních údajů z pohledu různých pokusů o hackování
- Dodržování generálních licencí ČTU pro provoz wifi zařízení
- Používání legální SW
2. Každý člen je povinen využívat jemu přidělenou IP adresu. Tuto adresu lze nalézt na stránkách v kartě
jednotlivých členů. Není povoleno používat jiné než přidělené adresy.
3. Jeden člen může mít připojeno více počítačů v rámci jedné domácnosti. Připojovat skrytě cizí osoby není
povoleno.
4. Každý člen je povinen držet v tajnosti MAC adresu svého zařízení. Prozrazení této adresu může způsobit
její zneužití a nepovolaná osoba by mohla vstoupit do naší sítě. MAC adresa se využívá jako „otisk
prstu“.
5. Každý člen je povinen zajistit si antivirovou ochranu svého počítače tak, aby uvnitř sítě nešířil viry.
6. Stahování plnou rychlostí je povoleno dle nově stanovené špičky na členské schůzi.
Sankce
Podle závažnosti přestupku a míry provinění se zavádějí následující sankce:
A.
B.
C.
D.

Dočasné snížení horní hranice rychlosti.
Písemné, emailové, telefonické napomenutí.
Zablokování přístupu do sítě.
Vyloučení ze sdružení

Pravidla uplatňování sankcí
-

Při porušení pravidel 1 nebo 2 nebo 3 posuzuje radou sdružení úmysl a četnost provinění. Dle své
úvahy pak hlasováním volí sankci B nebo sankci D.
Při porušení pravidel 1 nebo 4 nebo 5 rozhodují operativně určení správci z technologické komise.
V případě narušení bezpečnosti, které automaticky v těchto případech nastává nastupuje sankce C do
doby vyřešení problému. S členy tyto případy řeší komunikační komise.
Při porušení pravidel 6 rozhodují operativně určení správci z technologické komise. Nastupuje
sankce A. Zprávu se seznamem sankcí předkládá předseda technologické komise radu sdružení a ten
rozhodne zda přestupek promine nebo zvolí sankci B, C nebo D.
Při neplnění povinnosti člena, především povinnosti platit včas členské příspěvky, projednává tento
prohřešek rada sdružení a rozhoduje zda uplatní sankci B, C nebo D.

Vypracováno komunikační komisí 22.10.2008

