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Provozní řád Dětské televize Liberec
Redakční místnost se střižnou Dětské televize Liberec (dále jen DTV), v ulici Kašparova 73, Liberec, slouží pro
setkávání členů/ek na redakčních radách a dalších akcích.
Podařilo se nám vybudovat technické zázemí pro práci s dětmi. K tvorbě používáme tři profesionální kamery,
dvě střihová PC, fotoaparát s kvalitním objektivem a videozáznamem, mikrofony, sluchátka, světla, stativy a
další. Opravy tohoto vybavení jsou nákladné. Proto je naším cílem naučit děti zacházet s technikou šetrně, aby
jim mohla co nejdéle sloužit při jejich tvorbě.
Článek I.
Oprávnění ke vstupu do střižny a na akce DTV
1. Do prostor střižny Dětské televize Liberec má povolen vstup pouze platný člen/ka, který/á má
vyplněnou přihlášku a zaplaceno kurzovné. Dále pak účastník/ice příměstského tábora nebo dalších
akcí pořádaných Dětskou televizí Liberec.
2. Přístup do střižny dalším osobám a využití vybavení k jiným účelům je možné pouze po dohodě
s vedoucí redakce (Ivana Sulovská).
3. Pobyt ve střižně je povolen pouze ve vymezeném čase konání redakčních rad, domluveného střihu či
konání dalších akcí.
4. Na všech akcích DTV je zakázáno kouřit a požívat alkohol nebo jiné omamné látky. Osoby pod vlivem
omamných látek nebudou do střižny či na akce vpuštěny.
5. Není povoleno přinášet nebezpečné předměty (zbraně, nože apod.) a vodit zvířata.
6. Ve střižně a při práci s technikou je navíc zakázáno jíst a pít.
7. Z důvodu bezpečnosti prosíme, nevyklánějte se z oken.
Článek II.
Povinnosti členů/ek DTV nebo účastníků/ic tábora a jiných akcí
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Dbát pokynů vedoucího.
Dodržovat softwarová licenční ujednání, autorská práva a používat jen řádně instalovaný software.
Respektovat nedotknutelnost dat v počítači a utajení přístupového hesla.
Zacházet šetrně s počítači a veškerou technikou, nepoškozovat ji ani nepolepovat.
Případné závady hlásit ihned vedoucímu.
Chovat se ohleduplně, tiše a nerušit ostatní. Udržovat pořádek.
Článek III.
Další omezení
Je zakázáno provádět jakékoli zásahy na instalovaném hardware a software, instalovat software,
přemisťovat počítače, jejich komponenty, veškerou další techniku střižny nebo nábytek. Za škody
vzniklé neodbornou či neopatrnou manipulací s technikou je plně odpovědný ten, kdo škodu způsobil.
Kamery se nesmí připojovat k žádnému zařízení.
Je zakázáno mazat jakákoliv data, uložená v počítači.
Na počítače ve střižně je zakázáno nahrávat soukromá data, filmy, hudbu apod.
Návštěvníci střižny jsou povinni se přezouvat. Boty a bundy se nechávají v šatně.
Je zakázáno porušovat provozní řád DTV..

Porušení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kroužku a akcí Dětské televize Liberec.
Dbáme na bezpečné a přátelské prostředí. Vedeme děti k respektu a uctivému chování jeden k druhému.
Děkujeme za dodržování pravidel provozního řádu.
Ivana Sulovská
Vedoucí Redakce Liberec
V Liberci 1. 1. 2021
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