Nolikums par informācijas ievietošanu LMSK mājas lapā
1. Katram LMSK biedram ir tiesības iesniegt informāciju jebkurai no LMSK mājas lapas sadaļām: Kluba
audzētāji, mūsu suņi, vienmēr mūsu sirdīs, plānojamie metieni, fotogrāfijas no izstādēm, medībām, lauku
pārbaudēm u.c. (ir iespējams arī izveidot foto galeriju katram sunim individuāli), izstāžu, pārbaužu un
sacensību rezultāti, dažādi ar medību suņiem saistīti raksti un informācija, iespaidi par braucieniem,
izstādēm u.c.
2. Galīgais lēmums par jebkuru materiālu ievietošanu pieder mājas lapas kuratoram, LMSK valdes
priekšsēdētājam un/vai vietniekam.
3. Par visas informācijas pareizību, kuru iesniedz LMSK biedri, ir atbildīgi viņi paši, un jebkādas
pretenzijas par nekorektu informāciju tiks novirzītas uz konkrēto biedru, kas sniedzis šo informāciju.
4. LMSK biedri apņemas neiesniegt materiālus (rakstus, fotogrāfijas, citus grafiskus attēlus u.c.), uz
kuriem viņiem nav autortiesību vai tiesību tos lietot publiskā mājas lapā. Autortiesību un ar to saistītu
jautājumu risināšana ir konkrēto materiālu iesniedzēju, nevis LMSK vai mājas lapas administratora ziņā.
5. Biedri, kas iesniedz tādus materiālus kā rakstus un fotogrāfijas, kuru autori vai autortiesību īpašnieki
ir viņi paši, piekrīt atļaut LMSK izmantot šos materiālus LMSK mājas lapā, kā arī citiem nekomerciāliem
mērķiem arī gadījumā, ja biedrs nākotnē pārstāj būt par LMSK biedru. Viņa iesniegtie materiāli paliek
LMSK lietošanā (autortiesības saglabājas autoram). Pēc materiālu (t.sk. fotogrāfiju) iesniedzēja
vēlēšanās uz tiem var tikt izdarītas atzīmes par autortiesību īpašnieku.
6. Informācija sadaļām, kurās tā tiek izvietota pēc noteikta parauga, iesniedzama pēc tāda paša parauga
(skatīties attiecīgās sadaļas mājas lapā), pilnā apmērā un bez kļūdām.
7. Suņa individuālās lappuses izveidošanai iesniedzama sekojoša informācija:
1) pilns suņa vārds
2) dzimums
3) dzimšanas datums
4) tēvs (vārds kopā ar tituliem)
5) māte (vārds kopā ar tituliem)
6) audzētājs
7) tituli un apbalvojumi - tai skaitā, pēc vēlēšanās, CQ u.c. sertifikātu uzskaitījums, vietas grupās un BIS,
lauku pārbaužu rezultāti/diplomi
8) informācija par obligātajām veselības pārbaudēm, izņemot displāzijas pārbaudes rezultātus, ja tā vēl
nav veikta
9) krāsa
10) īpašnieks un kontaktinformācija - tālrunis, e-pasts (ja ir), pilsēta
8. Izstāžu rezultātu (izņemot LMSK organizētās izstādes) un citas aktuālas informācijas, kā arī izmaiņu
iesniegšana (jauni tituli u.c.) ir LMSK biedru ziņā.
9. Izņemot sludinājumus par kucēniem (pēc metiena piedzimšanas), par kuriem tiek iekasēta vienreizēja
samaksa Ls 10,00 mājas lapas uzturēšanai, informācijas ievietošana jebkurā citā mājas lapas sadaļā
LMSK biedriem ir bez maksas.
10. Visa informācija ievietošanai mājas lapā jāsūta uz info@latviangundogs.org

