
USING OTHER PEOPLE'S MONITORS:
 All members are welcome to use monitors in the space if the monitor    
 owner is NOT using the monitor. 
 All monitors belong to members: Be prepared to give up a monitor nicely  
 if the owner arrives.
 Never move monitors from �xed desks.
 Do not use monitors at �xed desks.
 Only move monitors if they're not in use and the desk they were left at is   
 occupied by another member. 
 Return monitors where where you found them at the end of the day.

MONITOR OWNERS:
 Only Full-Time or Fixed-Desk Members can leave their monitors at Locus.
 Label your monitor with your full name.
 Do not leave your monitor at someone else's Fixed Desk.
 Other members can use your monitor when you're not in the space (but   
 they should give it to you nicely when you arrive).
 If someone is working at the spot where you left your monitor--and it's not  
 a �xed desk--please move the monitor to a free location; don't ask the   
 person working there to move.
 Full-Time Members should only leave one monitor in the coworking space  
 (you need a �xed-desk if you'd like to work on more than one monitor).

Full-Time Members can store their monitor on a desk top in the highlighted areas 
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KDE SI MŮŽU NECHAT SVŮJ MONITOR?
Nonstop členové si mohou nechávat své monitory na stolech na vyznačených místech
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VELKÁ ZASEDAČKA

MALÁ ZASEDAČKA  MALÁ ZASEDAČKA

VCHOD

Monitor si v Locusu můžete nechávat, pouze máte-li členství Nonstop nebo Fixní stůl.

Monitor si označte cedulkou s celým jménem.

Monitor si nenechávejte na Fixním stole jiného člena.
Během Vaší nepřítomnosti v Locusu mohou Váš monitor používat ostatní členové
(měli by Vám ho však hned po Vašem příchodu zdvořile vrátit).

Pracuje-li někdo na místě, kde jste si nechali monitor, a nejedná se o Fixní stůl,
přesuňte prosím svůj monitor někam, kde je volno. Nežádejte člena,
který u stolu pracuje, aby si přesedl jinam.

Nonstop členové by si měli v Locusu nechávat nejvíce jeden monitor.
(Pokud si chcete přinést více než jeden monitor, potřebujete členství Fixed desk.)

POUŽÍVÁNÍ CIZÍCH MONITORŮ:PRO MAJITELE MONITORŮ: POUŽÍVÁNÍ CIZÍCH MONITORŮ:

Všichni členové mohou v Locusu používat kterýkoli monitor, ovšem pouze
v případě, že na něm právě nikdo nepracuje.

Každý monitor patří některému z členů. Buďte proto připraveni ho předat
Každý monitor patří některému z členů. Buďte proto připraveni ho předat
majiteli okamžitě po jeho příchodu do Locusu.

Nikdy nepřesunujte monitory z fixních stolů na jiné.

Členové mohou v Locusu používat kterýkoli monitor (s výjimkou monitorů
na fixních stolech), pokud na něm právě nikdo nepracuje.

Monitory na fixních stolech nepoužívejte.

Monitor můžete přenést jinam pouze v případě, že na něm nikdo nepracuje,
a u stolu, na kterém monitor stojí, právě sedí jiný člen.

Na konci pracovního dne vraťte monitor tam, kde jste ho našli.


