Příloha č. 1

Pravidla pro uveřejňování příspěvků ve Vambereckém zpravodaji
Vamberecký zpravodaj – dále jen „VZ“ (registrovaný v evidenci periodického tisku pod
evidenčním znakem MK ČR E 11925) je měsíčním periodikem (výjimka dvojčíslo červenecsrpen), který je distribuován zdarma.
1. Uzávěrka přijímání příspěvků do VZ je vždy 20. předchozího měsíce (kromě měsíce
července). Při nedodržení termínu uzávěrky nebude příspěvek zveřejněn.
2. Texty se zasílají elektronicky e-mailem na adresu: zpravodaj@vamberk.cz, příp.
v listinné podobě na adresu: Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
nebo se osobně doručují na podatelnu městského úřadu.
3. Texty v elektronické podobě musejí být zpracovány v běžném textovém formátu (např. ve
Wordu).
4. Fotografie a další grafické materiály (plakáty, inzeráty, apod.) se přijímají v grafických
formátech (jpg., bmp., gif., apod.) jako samostatné soubory. Fotografie se nepřijímají
vložené k textu do Wordu či jiných aplikací. Fotografie, které nelze dodat v digitální
podobě, lze doručit na výše uvedenou adresu k naskenování. Při zapůjčení fotografií je
nutné zanechat adresu, na kterou je možné fotografie vrátit.
5. Každý příspěvek musí být podepsán autorem. Anonymy nebudou zveřejňovány.
6. Není povoleno užívat cizí materiály (texty a fotografie), ani v případě, že jsou volně
dostupné např. na webových stránkách, s výjimkou souhlasu autora a uvedením jeho
autorství, příp. zdroj, odkud uvedený materiál pochází. Odpovědnost nese osoba, která
takový příspěvek předala k publikování.
7. Za správnost a věcnost údajů v příspěvku odpovídá autor externího příspěvku, nikoliv
vydavatel VZ. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
8. Příspěvky musejí respektovat zásady slušného chování, nesmějí obsahovat vulgární
urážky, pomluvy, osočování, diskriminující prvky apod. V případě nerespektování těchto
zásad nebude příspěvek zveřejněn.
9. Příspěvky, které mají povahu komerční reklamy lze objednat k uveřejnění jako inzerce
(ceník inzerce viz Příloha č. 2). V písemné objednávce je nutné uvést fakturační údaje
(včetně IČO, DIČ).
10. Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, která si vyhrazuje právo na
stylistickou a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem autora.
11. Vydavatel si vyhrazuje právo přednostně zveřejnit příspěvky, které se týkají akcí přímo
související se správním územím města Vamberk a s ohledem na aktuálnost jiných
příspěvků. Určit zařazení příspěvků do vhodné rubriky a grafické zpracování příspěvků.

