Než se stanete členem sdružení…
Jestliže jste si už přečetli, jak se připojit (http://www.mnt.cz/jak_se_pri.htm) a chcete se stát
členy sdružení, protože jinak nemáte možnost být připojeni, nejprve si přečtěte těchto pár
řádek.
Nejsme ISP (poskytovatel připojení k internetu) - přestože členové sdružení mají možnost
využít i připojení k Internetu prostřednictvím naší sítě, nejsme ISP. Základním rozdílem
oproti běžnému ISP je, že neposkytujeme žádné garance, žádný servis, jen základní
uživatelskou podporu. Pokud hledáte připojení k internetu jako službu, nebudeme pro vás
správná volba.
Sosači - pokud hledáte vhodné připojení k Internetu pro váš počítač, na kterém běží 24 hodin
denně minimálně 15 programů pro agresivní stahování hudby, videa a her jako je například
Kazaa nebo DC tak vězte, že naše síť není rovněž tou správnou volbou. Uživatele, kteří
nadměrným způsobem vytěžují připojení k Internetu na úkor ostatních, omezujeme na nižší
rychlosti. Nicméně ani tady není pravda, že by se v naší síti nesmělo stahovat. Stačí to dělat
jenom trochu s rozmyslem nebo v noci. Mezi půlnocí a 11h ráno, může kdokoliv využívat
kapacitu sítě libovolným způsobem až do jejího maxima.
Kolik se platí?
Vybavení potřebné k připojení si musí každý člen obstarat sám (a je pak jeho majetkem).
Cena je hodně závislá podle místa, kde se k naší síti připojujete. V průměru vás zařízení vyjde
na cca 3000 Kč.
Jednorázový vstupní poplatek, který činí 500 Kč, člen zaplatí po připojení k síti.
Výše členských poplatků je 300 Kč/měsíc a v rámci nich má člen právo využívat všechny
produkty Sdružení včetně Internetové konektivity
Čestný člen
V případě, že máte trvalé zásluhy na chodu Sdružení, může vás Rada Sdružení zprostit
placení členských příspěvků.
Připojení jen pro síť (CZfree)
Je možno se připojit jen pro síť, to znamená bez Internetu, např. pro příznivce CZfree
komunity, ale v současné době výše členských poplatků je stejná jako s Internetem.
V případě výpadku
Nečekejte od nás žádnou velkou uživatelskou podporu na úrovni komerčních providerů. Síť
budujeme a spravujeme ve svém volném čase. Představte si, že se vrátíte z práce domů a
místo toho, abyste si sedli k televizi nebo se šli věnovat svému koníčku či rodině, sednete za
počítač a budete něco do noci nastavovat nebo budete lézt po střechách a přidělávat antény.
Jsme sdružení podporující šíření vzdělanosti informačních technologií, proto své členy
vedeme k samostatnému řešení případných problémů kolem připojení k síti.
Jak bylo již uvedeno, máme tu technickou podporu (http://www.mnt.cz/techpodpora.htm),
kde vám rádi poradí, jak si sám vyřešit problém, když je na vaši straně. Jestliže je na straně
sítě, je to většinou způsobeno předěláváním a vylepšováním infrastrukury, výpadek trvá
většinou maximálně den. Proto nemá cenu hned volat, jen v případě, že výpadek bude trvat
déle než cca 1 den.

