Правилник на Студентския компютърен клуб („зала 100“)
Статут
(1)

ФСС разполага с помещение в сградата на ФМИ, предоставено му от администрацията,
което се използва за целите на Студентски компютърен клуб (СКК).

(2)

СКК е оборудван с мебели, компютърни станции и периферия, библиотека с учебни
материали, настолни игри и др.

(3)

СКК и прилежащото оборудване са собственост на ФМИ и предоставени за стопанисване
от ФСС в полза на студентите.

Управление
За управлението на СКК се грижи Комисията за управлението на Студентския компютърен
клуб към ФСС. Тя има следните функции:
(1)

отговаря за стопанисването на СКК и прилежащото оборудване;

(2)

изготвя (настоящия) Правилник на СКК за експлоатацията на ресурсите, които СКК
предоставя, и за контрола на достъп до помещението, предоставено на СКК, като
съответният Правилник се гласува от ОС на ФСС;

(3)

отговаря за лицата, имащи право да осигуряват достъп на студентите до ресурсите на
СКК (наричани за краткост „отговорници“);

(4)

отговаря за поддръжката, развитието и обновяването на СКК.

Лица, имащи право да осигуряват достъп до СКК (отговорници)
Отговорниците се упоменават в списък, изготвян от Комисията за управлението на СКК.
Отговорници са:
(1)

всички членове на ФСС, освен ако не са се отказали изрично от това право;

(2)

студенти, които не са членове на ФСС, след като са заявили своето желание пред член на
Комисията за управлението на СКК и включването им в списъка с отговорници е било
одобрено от комисията.

Портиерите на ФМИ следва да разполагат с подписано от председателя на Комисията за
управлението на СКК и подпечатано с печата на ФСС копие на списъка с отговорниците.
Контрол на достъпа до СКК
(1)

Единствено отговорниците могат да разполагат с ключа за СКК и единствено при наличие
на поне един отговорник в помещението СКК може да бъде отворен за достъп и ползване
от други лица.

(2)

Отговорност за ключа за СКК и случващото се в СКК носи отговорникът, у когото се
намира или последно се е намирал ключът.

Правомощия на отговорниците
Отговорниците имат право да:
1

(1)

разполагат с ключа за СКК и да осигуряват достъп до ресурсите му, съгласно настоящия
Правилник;

(2)

отстраняват от СКК лица, в случай че помещението следва да бъде заключено, при
неспазване на настоящия Правилник или при друга проява на непристойно поведение.

Изключване на отговорници
Отговорник бива изключен от списъка с лицата, имащи право да осигуряват достъп до СКК,
при:
(1)

3 случая на неизпълнение на настоящия Правилник от своя страна;

(2)

решение на Комисията за управлението на СКК.

Процедура по осигуряване на достъп до СКК
Първоначално, отговорник взима ключа от портиера на ФМИ след като го запише в списъка на
взетите ключове, и се отбелязва по установен ред пред останалите отговорници, че разполага
с ключа.
При напускането на помещението от отговорника, който е разполагал до момента с ключа,
ключът се предава на друг отговорник, който е в помещението, като последният се отбелязва
по установения ред пред останалите отговорници, че разполага с ключа.
При неналичието на друг отговорник, който да поеме ключа, студентите следва да напуснат
помещението. Отговорникът следва да затвори отворените прозорци, да изключи работещите
електрически уреди и пр., да заключи СКК и да върне ключа при портиера.
Процедура по осигуряване на достъп до бордовите игри в СКК
Шкафът с бордовите игри стои заключен и се отключва от текущия отговорник на СКК, който
разполага с ключа, единствено за изваждане или прибиране на игра.
Задължения на ползвателите на СКК
Ползвателите на СКК следва да:
(1)

познават и спазват настоящия Правилник;

(2)

се съобразяват с волята на отговорниците, когато последните изпълняват правомощията
си, посочени в настоящия Правилник;

(3)

опазват спокойствието в СКК;

(4)

опазват материалната база на СКК;

(5)

опазват чистотата в СКК;

(6)

не говорят на висок глас и не викат в СКК;

(7)

не разместват компютърните станции и периферията на СКК;

(8)

не се хранят пред компютърните станции в СКК;

(9)

не употребяват в СКК никакъв вид цигари, включително електронни и производните им;

(10) не извършват в СКК други дейности, забранени от закона.
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