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Licenční podmínky

I. Úvodní ustanovení
1. Autor/ka zasláním svého rukopisu (tj. text včetně fotografií, grafů či tabulek; dále jen jako „dílo“) redakci časopisu Historia scholastica vyjadřuje zájem o jeho publikování, a proto vydavatelům časopisu Historia scholastica
(dále jen jako „časopis“) – Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského a Technické univerzitě v Liberci (dále jen jako „vydavatelé“) – dílo dobrovolně poskytl/a.
II. Užití díla
1. V případě publikování díla v elektronické i tištěné podobě časopisu autor/ka bezúplatně poskytuje reprodukční právo k dílu vydavatelům časopisu, a to na dobu neurčitou.
2. Dílo zaslané redakci musí být proto na konci opatřeno prohlášením: Prohlašuji, že text nebyl nabídnut jinému
časopisu, a souhlasím, že v případě publikování v časopisu Historia scholastica přechází reprodukční právo na Národní
pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského a Technickou univerzitu v Liberci.
3. Časopis zajišťuje otevřený přístup k dílu pod licencí Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (uveďte autora – neužívejte dílo komerčně – nezasahujte do díla).
III. Reprodukční práva
Autor/ka díla bere na vědomí, že je povinen/povinna zajistit si reprodukční práva k fotografiím, grafům aj. obrazovým materiálům (dále jen jako „obrazová příloha“) použitým v díle, a to na své náklady. Autor/ka je povinen/
povinna uvést zdroj použité obrazové přílohy a podpisem tohoto licenčního ujednání bere na vědomí, že redakce časopisu nezajišťuje službu zahrnující zařizování reprodukčních práv a zároveň redakce nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé nedodržením této povinnosti autora díla.
IV. Poplatky
1. Publikování je bezplatné, nejsou účtovány žádné poplatky za podání, zpracování či publikování díla.
2. Náklady na vydání časopisu v elektronické i tištěné podobě nesou vydavatelé, kteří poskytnou autorovi bezúplatně 1 výtisk předmětného čísla časopisu, v němž bude dílo zveřejněno.
V. Souhlas autora/ky se zpracováním osobních údajů
1. Autor/ka, který/á zašle redakci časopisu své dílo k publikování, souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, pracoviště, adresa, e-mail. Tyto údaje jsou rovněž publikovány v elektronické a tištěné
podobě časopisu.
VI. Závěrečné ustanovení
1. Tyto licenční podmínky se řídí ustanovením českého práva, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v platných zněních.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s těmito licenčními podmínkami a že s nimi souhlasím.
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