REGULAMIN PUBLIKACJI MATERIAŁÓW NA STRONIE INTENRETOWEJ KOŁA
ŁOWIECKIEGO „OSTOJA” W WYSOKIEJ
1. Stroną administruje upoważniony przez Zarząd Sekretarz Koła.
Zarząd Koła dba o prawidłowość treści zamieszczanych na stronie internetowej Koła
poprzez nie umieszczanie materiałów:
- niecenzuralnych,
- niezgodnych z prawem,
- wulgarnych lub naruszających prawa osób trzecich,
- naruszających zasadę koleżeńskości obowiązującą w PZŁ
- naruszających dobre imię Koła Łowieckiego „Ostoja” w Wysokiej
- nie związanych bezpośrednio z tematyką strony
2. Aby opublikować materiały na witrynie www.kl-ostoja.pl należy dostarczyć je materiały do
Sekretarza Koła lub webmastera drogą:
- elektroniczną: sekretarz@kl-ostoja.home.pl lub olaemne@gmail.com
3. Zamieszczany materiał musi zostać zaakceptowany przez Zarząd Koła.
4. Materiały zamieszcza na stronie webmaster strony.
5. Administrator strony zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów w dogodnym dla
siebie czasie i kolejności.
6. Materiały publikowane na stronie internetowej Koła Łowieckiego „Ostoja” w Wysokiej nie
są sprawdzane pod względem posiadanych praw autorskich. Publikując dany tekst
przyjmuje się, iż jego autorem, posiadającym wszelkie prawa jest osoba, która podpisuje się
pod tym tekstem. Administrator oraz Zarząd Koła nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
prawnej za treść publikowanych artykułów oraz odpowiedzialności za informacje zawarte
na stronach www, do których odnośniki znajdują się w nadsyłanych materiałach.
7.

Autor (autorzy) opracowania przysyłając tekst lub zdjęcia zezwala (ją) nieodpłatnie na:
- korzystanie z wyżej wymienionego dzieła,
- wprowadzanie go do pamięci komputera, opracowywanie, zwielokrotnianie w postaci
elektronicznej oraz poprzez kopiowanie, faksowanie, skanowanie, przekazywanie innym
zainteresowanym,
- publikację dzieła (również po jego opracowaniu) na stronie internetowej Koła
Łowieckiego „Ostoja” w Wysokiej,
- raz opublikowany materiał staje się materiałem archiwalnym z możliwością późniejszych
publikacji.

8. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo, do dokonywania skrótów i poprawek oraz prawo (ale
nie obowiązek) do przeprowadzenia korekty językowej, merytorycznej oraz edycji
otrzymanego materiału pod kątem dostosowania go do wymogów publikacji na stronie
internetowej Koła jak również do odmowy publikacji o ile nie spełnia ona wymagań
formalnych lub merytorycznych, a także odesłanie materiału autorowi do poprawy.
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący ma Zarząd Koła
Łowieckiego 'OSTOJA” w Wysokiej.

