Pravidla pro uveřejňování příspěvků
v Kolovratském měsíčníku a Kolovratském zpravodaji
Tato pravidla stanovují základní podmínky pro uveřejňování příspěvků občanů, spolků,
organizací, fyzických a právnických osob v periodikách vydávaných MČ Praha–Kolovraty
v Kolovratském měsíčníku (KM), Kolovratském zpravodaji (KZ). Jejich účelem je zejména
upřesnit, kdy je příspěvek uveřejněn za poplatek a kdy bezplatně.
I. Příspěvky uveřejňované za poplatek:
1. Komerční akce – nabízení služeb nebo zboží, jejich propagace nebo prodej za účelem
dosažení finančního nebo jiného zisku.
2. Kulturní akce jako jsou koncerty, divadelní, hudební nebo jiná představení, kde se vybírá
vstupné nebo jiný poplatek s výjimkou dle čl. II., bodu 1).
II. Příspěvky uveřejňované bezplatně:
1. Jednorázové akce organizované místními neziskovými organizacemi, spolky, školami,
jako jsou společenské akce (např. taneční plesy nebo zábavy, karnevaly, průvody, setkání,
apod.), sportovní akce (např. sportovní utkání, soutěže, turnaje apod.), kulturní akce
(např. koncerty, výstavy, divadelní, hudební nebo jiná vystoupení, přednášky, besedy).
2. Akce, u kterých není vyžadováno vstupné nebo jiný poplatek podobného charakteru.
3. Charitativní akce – povolené / registrované finanční sbírky, sběr šatstva, sběr druhotných
surovin apod.
III. Pravidelně se opakující akce /aktivity, např. kurzy, cvičení, vzdělávací programy, programy
pro volný čas apod., budou uveřejněny následujícím způsobem:
1. V měsíci říjen a únor MČ Praha–Kolovraty vydá v Kolovratském zpravodaji přehled výše
uvedených aktivit organizovaných v MČ Praha – Kolovraty. Pořadatelé těchto aktivit musí
předat základní informace vedoucí Infocentra s knihovnou nejpozději do 30. září, resp.
31. ledna. MČ Praha–Kolovraty má právo omezit rozsah informací tak, aby byly zachovány
jen nezbytné informace (kdo, co, kdy, kde, kontakt). Uveřejnění bezplatně.
2. Pořadatelé výše uvedených akcí/aktivit mohou požádat o jejich opakované zveřejnění
v KZ nebo v KM. Uveřejnění za poplatek.
IV. Rozsah příspěvku Kolovratský měsíčník: zveřejnění zdarma – max. rozsah 5 řádků,
uveřejnění za poplatek – dle technických a prostorových možností vydavatele.
V. V případě, kdy nebude možné zařadit příspěvek do některé z výše uvedených skupin,
rozhodne o tom, zda bude příspěvek uveřejněn za poplatek nebo bezplatně Redakční rada
Kolovratského zpravodaje.
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