Pravidla publikování příspěvků v Jivenském zpravodaji
Vydavatel Jivenského zpravodaje obec Jivno nabízí prostor pro příspěvky občanů v každém řádném
vydání Jivenského zpravodaje. Pro příspěvky jsou stanovena následující pravidla:
1) Pro každé číslo Jivenského zpravodaje je stanoven termín uzávěrky. Při jeho nedodržení nemusí
být příspěvek zařazen do aktuálně připravovaného čísla.
2) Příspěvky je možné:
a) zasílat poštou na adresu obecního úřadu
b) předat osobně v úředních hodinách na obecním úřadu
c) zaslat e-mailem na adresu zpravodaj@jivno.cz
3) Zasláním nebo předáním příspěvku autor vyjadřuje svůj souhlas s jeho publikováním a souhlas s
těmito pravidly.
4) Doprovodné grafické materiály nebo fotografie je třeba dodávat elektronicky ve formátu jpg,
bmp nebo gif.
5) Příspěvek musí mít rozsah maximálně 1 strany A4 (Word) s max. 30 řádky běžného
formátování velikosti písma Arial 12 (při ručním psaní je třeba text adekvátně přizpůsobit). Při
nedodržení tohoto pravidla bude autor informován (pokud uvede svou adresu) a požádán o
krácení textu. Pokud autor nebude tuto žádost akceptovat či nebude známa jeho adresa, vydavatel
si vyhrazuje právo zaslaný příspěvek upravit tak, aby neztratil z obsahu nic závažného. Zkrácený text
bude v Jivenském zpravodaji okomentován poznámkou „redakčně zkráceno“.
6) Každý příspěvek musí být podepsán jménem a příjmením jeho autora. Anonymní texty nebudou
otištěny.
7) Vydavatel Jivenského zpravodaje neodpovídá za správnost údajů, věcnou ani gramatickou
stránku zveřejněných příspěvků. Za uvedené skutečnosti ručí autor.
8) Podle aktuální situace může vydavatel odsunout zveřejnění příspěvku do některého z
následujících čísel Jivenského zpravodaje s ohledem na větší aktuálnost jiných příspěvků.
9) Veškeré příspěvky nesmějí překročit hranice slušného chování, ohrožovat mravnost, obsahovat
urážky, osočování, rasistická a vulgární hesla. Nerespektování tohoto bodu bude znamenat
odmítnutí zaslaného příspěvku.
10) Pokud se budou zasílané příspěvky opakovat nebo jeho obsah či argumenty nebudou mít věcný
charakter, je vydavatel oprávněn zveřejnění takového příspěvku odmítnout.
11) Při konfrontačním charakteru příspěvku, má vedoucí redaktor právo (je-li to možné) oslovit i
„druhou stranu“ a poskytnout jí k vyjádření stejný prostor, jaký zaujímal prvotní příspěvek.
12) V případě pochybností, zda konkrétní příspěvek je napsán dle těchto pravidel, rozhodne o
otištění příspěvku redakční rada na žádost vedoucího redaktora.

