Pravidla pro provoz a připojování k síti TRENET
verze 2004111600

1. Síť TreNet je neveřejná telekomunikační síť.
2. Nového člena je oprávněn přijímat kterýkoliv správce. Rozhodnutí o nepřijetí se
nemusí zdůvodňovat. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat k valné
hromadě. Rozhodnutí valné hromady je konečné.
3. Každý člen má právo přenášet data s jiným členem a také právo přístupu k Internetu.
Provoz v síti TreNet je zdarma, každý si platí náklady pro provoz svého zařízení.
4. Přístup k síti Internet je možný po zaplacení členských příspěvků do sdružení.
5. Každý člen je povinen zaplatit členské příspěvky do určeného data, v případě
nezaplacení členských příspěvků je členovi zamezen přístup k síti Internet.
6. Žádný člen nesmí svým chováním na síti omezovat práva ostatních členů, jedná se
zejména o nadměrné stahovaní dat (hlcení linky) a hacking. Není přípustné získávat
cizí přístupová práva (hesla), nebo měnit přidělené IP adresy. V případě porušení
tohoto pravidla bude každý případ řešen individuálně.
7. Každý přenáší data na svou vlastní odpovědnost, každý kdo sdílí data v různých
výměnných sítích je sám odpovědný za legálnost přenášených dat. V případě stížnosti
bude řešeno individuálně.
8. Uživatelé mohou používat NAT, PROXY server pouze s povolením správce sítě,
používání těchto a podobných technologií v síti je zakázáno.
9. Uživatel nesmí umožnit pravidelný přístup k síti třetím osobám, toto se nevztahuje na
osoby s ním žijící ve společné domácnosti. Uživatel je povinen s vynaložením
přiměřeného úsilí zamezit neoprávněnému užívání jeho přístupových práv k síti
TreNet.
10. Síť neposkytuje žádné záruky na dostupnost služeb, rychlost připojení a podobně.
Hlášení poruch bude prováděno na helpdesk@trenet.org
11. Správci páteřní sítě nebo AP jsou povinni koordinovat své počínání. Je zejména nutné
udržovat adresní plán, plánování frekvencí a konzistenci routovacích tabulek.
12. Každý člen má právo na email ve tvaru (nick)@trenet.org. Prostor na serveru bude
omezen na 10MB.
13. Každému členu je doporučeno sledovat stránku sdružení na adrese
http://www.trenet.local. Zde budou zveřejňovány informace o sdružení.
14. Pravidla jsou přístupná na http://www.trenet.local

