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REGULAMIN PUBLIKACJI TEKSTÓW W BIULETYNIE  
„GŁOS SIEDLISZCZA” 

Redakcja Biuletynu „Głos Siedliszcza” zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich autorów 
kierujących do nas swoje teksty o zapoznanie się z poniższym regulaminem publikacji. 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Przesłanie materiału do redakcji jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu 
oraz wyrażeniem zgody na jego publikację, chyba że autor uczyni wyraźne zastrzeżenie. 

2. Teksty przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową na adres: glos@siedliszcze.pl 
3. Do tekstu, jeśli to możliwe prosimy dołączyć: 

• Imię i nazwisko autora, 

• kontaktowy e-mail i numer telefonu, 

• załączniki (jeśli są to grafiki, zdjęcia wymagany format to jpg, png) jako osobne pliki 
niezagnieżdżone w strukturze tekstu, 

• tekst w języku polskim 
4. Przysłanie pracy ze swoimi danymi uznaje się za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580). 

5. O zamieszczeniu nadesłanego artykułu decyduje Redaktor Naczelny „Głosu Siedliszcza”, 
który zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny. 

6. Autor może zasugerować redakcji w jakim dziale chciałby widzieć swoją publikację, 
jednakże decyzja  
o klasyfikacji tekstu należy do Redakcji. 

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przysłanych tekstach (korekta, 
tytuł, nagłówki, dobór i edycja grafiki, itp.), jednak bez naruszania zasadniczej treści 
publikacji. 

8. Za treść nadesłanej publikacji naruszającej prawa autorskie, odpowiedzialność ponoszą 
autorzy nadsyłanych prac. 

9. Nie ma limitu objętości publikowanych tekstów. 
10. Redakcja przyjmuje również teksty wcześniej opublikowane. 
11. Wszystkie materiały zamieszczane na biuletynie „Głos Siedliszcza”, są chronione prawami 

autorskimi należącymi do ich autorów. Publikowanie, kopiowanie i wykorzystywanie 
w celach komercyjnych bez ich zgody jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy 
o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych. 
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§ 2 
Zalecenia edycyjne 

1. Wszystkie teksty przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie *.doc 
bądź *.rtf. Redakcja nie przyjmuje artykułów w formacie .pdf. 

2. Tekst artykułu powinien być napisany czcionką Calibri lub Arial, rozmiar 12 z interlinią 
- pojedynczy wiersz. 

3. Przypisy wyłącznie dolne (na końcu tekstu), ujednolicone, pisane czcionką Calibri lub 
Arial, rozmiar 10, z interlinią 1 wiersza. 

4. Wykaz literatury prosimy podawać na końcu artykułu. Wykaz bibliograficzny powinien 
być  podzielony na: druki zwarte, artykuły, źródła internetowe. 
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