Pravidla a podmínky diskusního fóra www.cschdz.eu
Přístup do svazové diskuse je umožněn všem členům ČSCH, kteří mají pro příslušný rok zaplacený
členský příspěvek (uhrazenou členskou známku). Přístup není zpoplatněný. Zájemce o přístup do
této uzavřené svazové diskuse vyplní formulář a nejpozději do 15 pracovních dnů mu bude zaslán na
uvedený kontaktní e-mail platné přístupové heslo a jméno - pro daný rok.
V diskusi je možné vytvářet jednotlivá témata týkající se dění v ČSCH, ale i témata obsahující přímo
chovatelské téma vyplívající z vlastní zkušenosti a mapující problémy v chovech drobného zvířectva.
Do jednotlivých témat je možné postupně přikládat další otázky, návrhy, podněty, doporučení a
následné odpovědi jednotlivým diskutujícím. Doporučujeme přikládat své příspěvky do již
vytvořených témat, pro lepší orientaci diskutujících.
V diskusním fóru je zakázáno vkládat příspěvky:
1. porušující zákony České republiky a Stanovy ČSCH;
2. se soukromou a komerční inzercí, včetně reklamy;
3. obsahující osobní údaje jednotlivců (rodná čísla, datum narození atd.);
4. s vědomě zavádějícím obsahem, nebo nepravdy;
5. s urážlivým obsahem, napadající jednotlivé diskutující, nebo ostatní členy ČSCH.
Další ustanovení diskuse:
1. Za obsah vložených příspěvků nenese provozovatel tohoto webu zodpovědnost.
2. Určený administrátor diskuse má právo vymazat vložený příspěvek jednotlivce, pokud
porušuje pravidla této diskuse. O porušení pravidel, rozhoduje pověřený člen ČSCH.
3. Při opakovaném porušování pravidel může administrátor zablokovat přístup tomuto
diskutujícímu. V těchto případech zůstane datum a jméno diskutujícího v tématu
s upozorněním o vymazání jeho nevhodného příspěvku.
4. Každý diskutující má právo upozornit pověřeného člena ČSCH na porušení pravidel této
diskuse na e-mail: ara.osek@seznam.cz
5. Je zakázáno kopírování jednotlivých příspěvků a následné šíření mimo tuto diskusi.
6. Vkládání fotografií a příloh není zatím možné.
7. Jednotlivé složky ČSCH mohou vkládat upoutávky a odkazy na své výstavy a ostatní akce
pořádané v rámci své činnosti.
8. ÚV ČSCH má právo na změnu těchto pravidel – schválením nového usnesení.
Schváleno usnesením ÚV ČSCH č. 6/ÚV 16/4/4/4 ze dne 13. 4. 2016
(Zároveň se ruší Usnesení č. 4/ÚV 16/2/11/1 – prvotní verze pravidel pro diskusní fórum.)

Pro přihlášení je potřeba vyplnit přihlašovací formulář, kde bude vystaveno heslo a přístupové
jméno.
Na Sekretariátu ÚV ČSCH bude provedena kontrola, zda je žadatel o přístup do diskuse členem
ČSCH - v daném kalendářním roce.

