Statut magazínu Triangl
-------------------------------------------------------------------------------------------Článek 1
Základní ustanovení
1) Vydavatelem magazínu Triangl je Triangl Libčice z.s. se sídlem
Na Vrchách 856, 252 66 Libčice nad Vltavou.
2) Magazín je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evid. č. MK E24 168.
3) Vydávání magazínu řídí šéfredaktor a redakční rada.
4) Magazín je periodikem, který vychází 4x ročně ve formátu A4, v rozsahu 8 stran a nákladu 1 700 ks. Je
bezplatně distribuován do všech domácností v Libčicích nad Vltavou.

Článek 2
Tematické zaměření
1) Magazín uveřejňuje informace o činnosti spolku, o kulturních, sportovních a jiných akcích konaných ve
městě a okolí, inzerci místních podnikatelů, rozhovory se zajímavými osobnostmi.
2) Příspěvky uveřejněné v magazínu nejsou honorované.

Článek 3
Redakční rada dále jen RR
1) RR jmenuje spolkový výbor vydavatele.
2) Povinnosti členů RR:
- zúčastnit se jednání RR, které svolává šéfredaktor
- schvalovat obsah a grafické zpracování každého čísla magazínu
- stanovovat termíny uzávěrek a vydávání magazínu
- spolupracuovat na náplni jednotlivých rubrik magazínu

Článek 4
Šéfredaktor
1) Šéfredaktora jmenuje spolkový výbor vydavatele.
2) Povinnosti šéfredaktora:
- zpracovávat příspěvky do konečné podoby pro tisk
- předkládat příspěvky RR ke schválení
- ve spolupráci s RR se podílet na náplni jednotlivých rubrik magazínu
- spolupracovat s grafikem, jazykovým korektorem, ilustrátorem a tiskárnou

-

odpovídat za kompletní zpracování magazínu a předat data do tiskárny
zajistit dopravu magazínu z tiskárny k distributorovi
vést archiv magazínu
rozesílat magazín v tištěné do knihoven a archivů dle instrukcí MK ČR
rozesílat žadatelům magazín v elektronické podobě
archivevat elektronickou verzi časopisu na webu spolku
řídit se Etickým kodexem novináře vydaného Syndikátem novinářů

Článek 5
Přípravné práce
1) Příspěvky shromažďuje šéfredaktor, jehož jméno a kontakt je uveden v tiráži každého vydání magazínu,
případně na webových stránkách spolku.
2) Do tisku se přijímají texty originální, dosud neuveřejněné. Za jejich věcný souhlas zodpovídá podepsaný
autor.
3) RR může příspěvky po dohodě s autorem upravit, případně zkrátit a opravovat gramatiku.
4) Pokud příspěvek přesáhne datum uzávěrky, nebo rozsah magazínu, šéfredaktor navrhne autorovi
uveřejnění v příštím čísle, případně na webu spolku.
5) Příspěvky nejsou honorovány, autor poskytuje vydavateli právo k publikování jeho textu v tištěné,
případně elektronické podobě.
6) Autoři obdrží jeden výtisk magazínu.

Článek 6
Fotografie
1) Uveřejňování fotografií se řídí autorským zákonem

Článek 7
Financování
1) Náklady na zpracování, tisk a distribuci magazínu zajišťuje vydavatel.

Článek 8
Závěrečné ustanovení
1) Tento statut byl schválen výborem spolku Triangl Libčice dne 3. 3. 2021.

