Krótki przewodnik po serwisie www.zolw.info
Opublikowane na Żółwie lądowe, żółw stepowy i grecki (https://www.zolw.info)

Krótki przewodnik po serwisie www.zolw.info
Beata, czw., 09/04/2009

Witamy na stronach serwisu www.zolw.info poświęconego w całości tematyce żółwi lądowych
(Testudinidae).
Celem tej strony jest upowszechnianie wiedzy o żółwiach lądowych i porad odnośnie ich hodowli.
Żółwie to piękne i szlachetne zwierzęta, ale wciąż stosunkowo słabo poznane, a w powszechnej opinii
wciąż funkcjonuje wiele mitów i przestarzałych informacji na ich temat. To prowadzi często do
popełniania poważnych błędów przez hodowców, co skutkuje chorobami i przedwczesną śmiercią
tych gadów. W dodatku hodowcy na ogół tkwią w kompletnej nieświadomości popełnianych błędów,
postępując zgodnie z zaleceniami większości dostępnych na naszym rynku poradników, czy
niektórych stron internetowych.

Artykuły i publikacje
W serwisie można znaleźć stale rozwijaną bazę artykułów o żółwiach lądowych i różnych aspektach
ich hodowli. To co piszemy poparte jest zawsze doświadczeniem lub uznaną fachową literaturą.
Jednocześnie staramy się każdorazowo zamieszczać źródła, na których opiera się publikacja oraz
sygnalizować występujące w nich ewentualne rozbieżności. Teksty na stronie są w głównej mierze
autorstwa administratora strony ale chętnie publikujemy również wartościowe teksty innych autorów
i użytkowników serwisu. Jeśli masz ochotę napisać lub opublikować tutaj swój tekst napisz do nas, a
udostępnimy Ci odpowiednie narzędzia do bezpośredniej pracy redaktorskiej na stronie.
Serwis www.zolw.info przykłada dużą wagę do tego aby wszystkie jego publikacje oraz działania były
w zgodzie z obowiązującym prawem oraz netykietą. W szczególności nie przyjmujemy tekstów ani
materiałów, co do których ich autor nie wyraził zgody na ich rozpowszechnianie lub
rozpowszechnianie w określonej postaci. Niestety nie mamy możliwości dokładnej weryfikacji
nadesłanych materiałów, dlatego jeśli zauważysz tego typu naruszenie prosimy o kontakt.
Serwis www.zolw.info nie rości sobie żadnych praw do dysponowania materiałami będącymi
autorstwa użytkowników, ani nie ingeruje w ich treść (poza drobną edycją związaną z
formatowaniem lub kompresowaniem treści i usunięciem błędów pisarskich). Autor zachowuje pełnię
praw do opublikowanych artykułów i innych materiałów i w każdej chwili może zwrócić się o ich
usunięcie z serwisu. Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady może być prośba o usunięcie postów z
forum lub komentarzy z uwagi na konieczność zachowania intergalności wątków.

Konta użytkowników
Serwis www.zolw.info umożliwia założenie konta w celu prowadzenia bloga, dodawania zdjęć do
galerii oraz korzystania z kilku innych opcji dodatkowych, przewidzianych dla zalogowanych
użytkowników. Wszelkie dane związane z założonym kontem można edytować w panelu "Moje konto"
po zalogowaniu. Można tam również sledzić wyniki quizów przeprowadzanych w serwisie.
Serwis www.zolw.info posiada własne, rozbudowane forum tematyczne, gdzie każdy po uprzedniej
rejestracji może zadawać pytania i brać udział w toczących się dyskusjach. Administatorzy i
moderatorzy forum dokładają starań w celu dbałości o poziom merytoryczny dyskusji oraz porządek
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w działach i tematach. Forum jest moderowane na bieżąco, a okresowo jest przeprowadzana
moderacja globalna, obejmujaca jeden lub większą ilość działów. Twórcy serwisu cenią wolność i
swobodę wypowiedzi a także konstruktywne zgłaszanie uwag i propozycji, również w ramach forum.
Staramy się nie ingerować w treść postów, a ewentualne ich modyfikacje dotyczą poprawek
błędnych linków. Usunięcia postów z uwagi na ich niewłaściwą treść należą do rzadkości i dotyczą
zwykle prób spamu, bądź poważnego naruszenia postanowień regulaminu.

Polityka prywatności
Serwis www.zolw.info posiada własną politykę prywatności, zgodnie z którą nigdy nie udostępnia
danych podawanych przy rejestracji ani adresów e-mail użytkowników żadnym podmiotom trzecim (z
wyjątkiem ewentualnego żądania ich przez stosowne organy w wypadkach prawem przewidzianych).
Podczas rejestracji użytkownik jest informowany o tym, które z jego danych zawartych w profilu będą
widoczne publicznie i w jakim zakresie oraz o możliwości zmiany tych domyślnych ustawień. Do
rejestracji w serwisie www.zolw.info wymagane jest podanie tylko wybranego przez siebie loginu
oraz adresu e-mail w celu aktywacji konta.

Mailingi
Zgodnie z ww. polityką prywatności serwis www.zolw.info nigdy nie wysyła spamu ani innych
wiadomości, na które użytkownik wyraźnie nie wyraził zgody podczas rejestracji lub po niej.
Jednocześnie serwis umożliwia łatwe wypisanie się z subskrypcji bez potrzeby kontaktowania się w
tym celu z administratorem. W razie wystąpienia przypadków rozsyłania spamu przez użytkowników
serwisu innym użytkownikom prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu.

Jak poruszać się po serwisie
Na stronie głównej (http://www.zolw.info) obok niniejszego poradnika znajduje się lista nowości - są
to artykuły opublikowane w serwisie uporządkowane chronologicznie od najnowszych do
najstarszych. Lista jest wyświetlona w formie krótkich streszczeń. Pełne wpisy są dostępne po
kliknięciu w pole "Czytaj dalej". Te same artykuły dostępne są również z poziomu menu po lewej
stronie pogrupowane tematycznie.
Dla każdej dostępnej w serwisie treści można w łatwy sposób wygenerować wersję do wydruku,
pozbawioną większości elementów z których zbudowana jest strona. Służy do tego przycisk drukarki
w prawym górny rogu strony oraz pod artykułem. Znajduje się tam również przycisk (koperta), który
umożliwia szybkie powiadomienie o artykule inne osoby oraz przycisk pozwalający na eksport
wybranego artykułu do formatu pdf dla potrzeb własnych.
Serwis umożliwia dodawanie szybkich komenatrzy do publikowanych treści również niezalogowanym
użytkownikom, lecz komentarze te są publikowane dopiero po akceptacji administratora. Zalogowani
użytkownicy mogą komentować wpisy bez konieczności czekania na zatwierdzenie ich przez
administratora. W obu wypadkach administrator serwisu zastrzega sobie prawo do niepublikowania
komentarzy napisanych rażąco niestarannie, o niskiej treści merytorycznej lub niezgodnych z
regulaminem.

Subskrypcja RSS
Zachęcamy do korzystania z subskrybowania kanałów RSS w serwisie www.zolw.info. Jest to
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wygodny sposób na dostęp do najnowszych wpisów pojawiających się na stronie bez konieczności
sprawdzania aktualizacji. W tym samym celu można prenumerować newsletter serwisu, lecz zakres
wiadomości dostępnych przez newsletter obejmuje oprócz informowaniu o aktualizacjach również
dodatkowe wiadomości i wydarzenia.
Adres źródła: https://www.zolw.info/serwis/przewodnik-o-serwisie-www-zolw-info
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