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Zajištění funkčnosti a rozvoje
aktivit klubu Pod-O-Lee

1. Každý úkol je dohodnut a přediskutován buď na schůzi
Představenstva klubu Pod-O-Lee (dále jenom představenstvo)
a zapsán do zápisu ze schůze nebo v e-mailové konferenci
predstavenstvo@pod.cvut.cz.
2. Správce plnící dohodnutý a přediskutovaný úkol si
po dohodě s ostatními členy představenstva zvolí termín, do kdy
se daný úkol bude snažit vyřešit.
3. Správce si sám organizuje plnění zadaného úkolu a to ve všech
směrech /technickém, materiálním, personálním apod./ jemu
dostupnými možnostmi /telefon, hromadný email, letáky apod./ a nese
plnou zodpovědnost za splnění daného úkolu a to i v případě, že on
sám osobně zadaný úkol plnit nebude.
4. Pokud se správci zadaný úkol nepodaří do dohodnutého termínu
splnit, dá toto ještě před uplynutím termínu vědět buďto na schůzi
představenstva nebo v e-mailové konferenci představenstva. Současně
budou uvedeny důvody, proč se mu dohodnutý úkol nepodařilo splnit a
zvolí si náhradní termín k splnění. V případě nesplnění zadaného
úkolu ani v náhradním termínu bude další postup prodiskutován na
schůzi představenstva nebo v e-mailové konferenci představenstva a
případně vyvozeny důsledky.

5. Pokud správce zadaný úkol nesplní do dohodnutého termínu a
neoznámí do vypršení termínu z jakých důvodů se mu zadaný úkol
splnit nepodařilo /resp. nezvolí si ani náhradní termín na splnění/,
budou pro daný blok, jehož je správcem, omezeny uživatelské služby
/streamováni televizního signálu, P2P komunikační protokoly, FTP
apod./ se zachováním přístupu ke službám užitím HTTP protokolu.
V případě nesplnění úkolu do dohodnutého termínu správcem síťové
služby, bude server resp. nadstandardní služby servera jejichž je
správcem vypnuty. V případě nesíťových služeb bude částečně nebo
úplně omezen provoz v prostorech, které má správce na starost
/učebna, sportoviště apod./. Tato omezení budou platná až do splnění
zadaného úkolu. O tomto omezení budou informováni ostatní členové
představenstva buď v e-mailové konferenci, případně na schůzi
představenstva. Správce takto omezeného bloku zveřejní informaci o
těchto omezeních na klubových news ve skupině podoli.netinfo.
6. Pokud správce pravidelně neplní zadané úkoly bez podání jakéhokoliv
odůvodnění, je předsedem klubu podán na schůzi představenstva
návrh na jeho odvolání.
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