Umieszczanie materiałów na stronie www - zasady
Dlaczego zasady?
Strona internetowa Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej informuje o
planowanych wydarzeniach, zawiera relacje, świadectwa, galerie (foto, audio i video),
przedstawia wspólnoty i diakonie Ruchu w naszej Archidiecezji, zawiera sporo
materiałów formacyjnych i innych. Do współtworzenia strony zaproszeni są wszyscy
członkowie Ruchu, zamieszczane są też informacje o wydarzeniach, które polecają
nam też inne osoby i wspólnoty.
Za prawidłowe funkcjonowanie strony www odpowiada Diakonia Komunikowania
Społecznego. I dlatego chcemy podać kilka zasad, których stosowanie umożliwi jak
najlepsze wykorzystanie strony www przez naszą wspólnotę oazową.
Kto może umieszczać materiały na stronie?
Odpowiedzialni za lokalne wspólnoty (młodzież, studenci, rejony DK) i diakonie lub
osoby wskazane przez nich mają dostęp do edycji na stronie internetowej zakładek
dotyczących ich wspólnoty/diakonii. Mogą oni też automatycznie zgłosić materiały do
umieszczenia na stronie głównej i w głównych działach (wydarzenia, relacje,
świadectwa, galerie itd.). Osoby te zostały przeszkolone w zakresie edycji strony
przez DKS, nasza diakonia oferuje im również wsparcie techniczne w miarę potrzeb.
Dostęp do całej strony, obejmujący również możliwość akceptacji na stronę główną
treści zgłoszonych z zakładek przez wspólnoty/diakonie, posiada tylko DKS.
Gdzie przesyłać materiały ?
Materiały do umieszczenia na stronie internetowej prosimy przesyłać pocztą
elektroniczną wyłącznie na adres e-mail redakcja@wroclaw.oaza.pl . Tylko w ten
sposób e-mail dotrze do wszystkich członków redakcji strony, dzięki czemu może
szybciej trafić na stronę internetową. Prosimy o nie przesyłanie materiałów do
umieszczenia na stronie na indywidualne adresy e-mail członków redakcji. Materiały
takie będą odsyłane do nadawcy z prośbą o ich przesłanie na adres redakcji.
Prosimy również o nie dzwonienie do członków redakcji w typowych godzinach pracy
(do 18-tej). Oczywiście nie dotyczy to spraw wyjątkowych, wymagających pilnej
interwencji, wówczas zaleca się kontakt z odpowiedzialnym za DKS w naszej
diecezji.
Czas reakcji na przesłane materiały.
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby przesłane materiały jak najszybciej ukazały
się na naszej stronie internetowej. Jednak ze względu na zobowiązania zawodowe,
rodzinne i inne nie jesteśmy w stanie reagować natychmiast. Wiąże się to m. in. z
koniecznością przejrzenia i ewentualnych korekt treści. Zastrzegamy sobie prawo do
umieszczenia materiałów pilnych do 3 dni od daty ich otrzymania a innych materiałów
- do 7 dni od daty otrzymania. Liczymy na zrozumienie w tym względzie.
Zakres odpowiedzialności i kwestie sporne.
Członkowie DKS mają prawo do korekt edytorskich wszelkich treści zamieszczonych
na stronie www. Ewentualne korekty merytoryczne są wcześniej konsultowane z
diakoniami/wspólnotami. Za kwestie trudne i sporne odpowiada odpowiedzialny za
DKS w naszej diecezji – w obecnej kadencji jest nim Mieczysław Kobierski
(mkobierski@wroclaw.oaza.pl tel. 601 712 267). W uzasadnionych przypadkach

redakcja kontaktuje się z Moderatorem Diecezjalnym, który jest ostatecznie
odpowiedzialny za treści umieszczane na stronie.
Przesyłanie tekstów.
Prosimy, żeby przesyłane teksty były w miarę możliwości edytowalne (preferowany
format: Word for Windows lub tekst w e-mailu). Redakcja zastrzega sobie prawo w
uzasadnionych przypadkach do zmian tekstów (korekty, skracanie, inne). Teksty to
oczywiście gównie ogłoszenia o wydarzeniach, informacje, relacje i świadectwa. Jak
najbardziej mogą to być także teksty krótkie.
Nie wypowiadamy się co do formy zwłaszcza świadectw, to rola animatorów i
moderatorów. Tym niemniej warto zapoznać uczestników małych grup, uczestników
rekolekcji z tym, co o świadectwie mówił sam ks. Franciszek Blachnicki:
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3939
Uwagi ogólne dotyczące przesyłanych zdjęć.
Zdjęcia:
 powinny być dobrej jakości (ostre, poprawnie wykadrowane) i rozdzielczości
(rozdzielczość min. 550 px w poziomie),
 nie powinny przedstawiać kłopotliwych sytuacji, wyrazów twarzy itd.
 powinny być naturalne, nie pozowane
 powinny przedstawiać ujęcia grupowe, ujęcia indywidualne wyłącznie podczas
wystąpień publicznych (msza św., ogłoszenia, świadectwa itd.) - jest to
związane z wymogami ustawy o ochronie wizerunku.
WAŻNE: zakłada się, że przesyłający zdjęcia ma do nich prawa autorskie. Prosimy o
nie przesyłanie zdjęć bez wcześniejszego uzyskania zgody autora.
Przesyłanie pojedynczych zdjęć
Pojedyncze zdjęcia (uzupełnienie tekstów, slider itd.) prosimy przesyłać na adres
redakcji.
Przesyłanie zdjęć do umieszczenia w fotogalerii.
 prosimy o wybranie maksymalnie 30-40 zdjęć, które są reprezentatywne dla
danego wydarzenia i pokazują to, co najważniejsze, nie pozowane indywidualne
portrety - najlepiej powinna być na nich ujęta jakaś akcja, informacja
 zdjęcia należy spakować w jeden plik, umieścić na serwerze służącym do
wymiany plików i przesłać mailowo na adres redakcji link do niego; w mailu należy
też podać jakiego wydarzenia galeria dotyczy, kto wykonał/udostępnił zdjęcia,
dołączyć ewentualny krótki opis
 w przypadku braku możliwości umieszczenia pliku na serwerze prosimy o kontakt
z redakcją, indywidualnie ustalimy inne rozwiązanie.
Tworzenie i przesyłanie materiałów audio-video.
 film powinien mieć scenariusz, jakiś plan, a nie stanowić zbitkę przypadkowo
wybranych scen
 filmy powinny być już po obróbce, bez błędów montażowych
 jakość materiału: z dobrym jakościowo dźwiękiem (przy klipach zwracać
uwagę na prawo do wykorzystania muzycznego podkładu).

Nieco więcej szczegółów w temacie: Prawo autorskie a strony internetowe Ruchu
Światło-Życie, które koniecznie trzeba przeczytać znajdziesz tutaj:
http://www.oaza.pl/cdks/archives/281

Newsletter
Wszelkie nowości pojawiające się na naszej stronie oazowej będą w skróconej
formie wysyłane automatycznie wysyłane na adresy e-mail odpowiedzialnych za
wspólnoty/diakonie oraz wszystkich chętnych. Będą one podzielone na następujące
bloki:
1. Wydarzy się - tutaj będziemy podawać nowe informacje o wydarzeniach, które
wkrótce nastąpią
2. Co nowego na stronie - tutaj znajdą się komunikaty, relacje, świadectwa, artykuły i
inne informacje z zakładki "Warto wiedzieć".
Newsletter będzie wysyłany w każdą środę. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie
nasze wspólnoty będą miały pełniejszy obraz Ruchu w archidiecezji i że wszyscy
będziemy mogli szerzej włączyć się w życie Ruchu. A to pozwoli nam lepiej budować
naszą wspólnotę poprzez spotkania, wspólną modlitwę i wspólne działanie.
Uwagi dotyczące strony internetowej
Z wdzięcznością przyjmiemy wszystkie merytoryczne uwagi dotyczące wyglądu i
treści umieszczonych na naszej stronie internetowej. Strona ma służyć całemu
Ruchowi w diecezji, liczymy na współpracę i wsparcie.
W imieniu członków DKS
Mieczysław Kobierski

