Regulamin publikacji danych o hodowli na stronie KZHK
§1
KZHK umożliwia publikację na stronie www.kzhk.pl informacji dotyczących hodowli, każdemu hodowcy, który spełni
następujące warunki:
1. Przynależy do KZHK
2. Ma opłaconą składkę członkowską
3. Nadeśle listownie poprawnie wypełnioną deklarację
4. Dokona jednorazowej wpłaty w wysokości 25 zł na konto KZHK – potwierdzenie wpłaty należy dołączyd do
deklaracji.
§2
Każdy hodowca raz w roku ma prawo do bezpłatnej aktualizacji swoich danych publikowanych na stronie www.kzhk.pl
W przypadku częstszej aktualizacji danych każdorazowa ich zmiana wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.
Dane, które mają zostad zaktualizowane na stronie www.kzhk.pl należy nadesład w formie elektronicznej na adres e-mail
administratora strony: administrator@kzhk.pl lub w formie pisemnej na adres KZHK. Dane w formie elektronicznej
należy przesład z adresu e-mail podanego w deklaracji (w przypadku zmiany adresu mailowego należy skontaktowad się
z administratorem strony). Dane nadesłane z innego adresu mailowego nie będą brane pod uwagę.
Aktualizacja danych na stronie www.kzhk.pl nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni - w przypadku nadesłania ich w formie
elektronicznej lub 60 dni - w przypadku nadesłania ich w formie papierowej.
Do 2., 3. i kolejnej nadesłanej informacji o zmianie danych prezentowanych na stronie KZHK należy dołączyd
potwierdzenie dokonania zapłaty (skan wpłaty lub elektroniczne potwierdzenie wygenerowane z banku) – brak tego
dokumentu skutkuje brakiem wprowadzenia zmian na stronie www.kzhk.pl
§3
Każdy z hodowców, który spełni wszystkie 4 punkty z § 1 ma możliwośd prezentowania maksymalnie 20 zdjęd
dotyczących jego hodowli, królików itp. Zdjęcia nie związane z tematyką królików nie będą publikowane. Jeśli dany
hodowca/członek związku działa aktywnie na rzecz stowarzyszenia w sposób bezpośredni przyczyniając się tym samym
do jego rozwoju oraz dba o jego dobre imię, wówczas ma on możliwośd powiększenia swojej galerii do maks. 41 zdj.
Zdjęcia należy nadesłać na adres e-mail: administrator@kzhk.pl, w tytule maila należy wpisać: „galeria
nr_fermy” Nadsyłane zdjęcia muszą spełniać następujące warunki:
 Muszą to byd pliki .jpg lub .png 

 Pliki muszą byd podpisane (np. jeśli na zdjęciu jest królik nowozelandzki biały zdjęcie należy podpisad nb_1, nb_2
itd. lub w sposób wskazujący na rasę prezentowanego królika) 

 Maksymalny wymiar pojedynczego pliku graficznego nie powinien byd większy niż 400 KB 
Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem hodowcy, iż prezentowane na nim zwierzę jest jego
własnością lub urodziło się w jego hodowli. Zabrania się publikacji zdjęć, do których hodowca nie ma praw autorskich.
KZHK ma prawo odmówid publikacji zdjęcia na stronie www.kzhk.pl jeśli ma podejrzenia co do jego pochodzenia lub
prezentuje treści obraźliwe.
Każdy hodowca raz w roku ma prawo do bezpłatnej aktualizacji zdjęd publikowanych na stronie www.kzhk.pl
Aktualizacja odbywa się na zasadzie wykasowania wszystkich starych zdjęd i umieszczenia nowych. W przypadku, gdy
prezentowane już wcześniej zdjęcie ma byd w dalszym ciągu należy je nadesład wraz z nowymi zdjęciami.
W przypadku częstszej aktualizacji zdjęd każdorazowa ich zmiana wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.
Dopuszcza się max. 4 aktualizacje zdjęd w roku, jednak nie częściej niż co 3 miesiące.
Aktualizacja zdjęd odbędzie się w ciągu 30 dni od nadesłania ich wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty (nie dotyczy
pierwszej aktualizacji) na adres administrator@kzhk.pl
§4
W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej w terminie Zarząd KZHK poinformuje o tym administratora strony
www.kzhk.pl co jest równoznaczne z zaprzestaniem publikacji danych o hodowli oraz galerii hodowli.

