Policy och riktlinjer för publicering
av evenemang på Perstorps Kommuns hemsida
Perstorps kommun tar villigt emot och sprider information om de olika evenemang som
äger rum i Perstorp med omnejd.
Bra exempel är PerstorpsDagarna. Även andra mindre arrangemang tas gärna med för
publicering på www.perstorp.se.
De evenemang som publiceras på www.perstorp.se riktar sig till boende och besökare i
kommunen. Det kan vara föreningsaktiviteter, kommunala arrangemang, sport eller
föreläsningar.
Inrapporterade evenemangstips hanteras utifrån vissa regler.
Perstorps Kommun granskar de evenemang som rapporteras in, avgör vilka som
publiceras och hur de presenteras på www.perstorp.se. Perstorps Kommun tar emot
evenemangstips via mailadress turist@perstorp.se.
Ansvaret att rapportera in evenemanget samt att göra förändringar i detta görs av
rapportören. Således avsäger sig Perstorps Kommun arbetet med att aktivt söka efter
evenemang eller eventuella ändringar av evenemang för publicering på www.perstorp.se.
För att Perstorps Kommun ska kunna försäkra sig om att evenemanget publiceras i god
tid måste rapportören rapportera in evenemanget minst två veckor innan det att
evenemanget äger rum. Ifrån det att ett evenemang rapporterats in har Perstorps
Kommun en vecka på sig att publicera evenemanget.
Utvalda evenemang publiceras enligt följande riktlinjer:


Evenemanget måste vara publikt, med andra ord att allmänheten ges tillträde till
evenemanget.



Föreningar och klubbar med flera som rapporterar in evenemang måste vara
verksamma i Perstorps Kommun.



Evenemanget måste ha en arrangör, en plats, ett datum samt klockslag då det
genomförs.



Rapportören måste meddela eventuella ändringar i evenemanget, som till
exempel ändring av program, tider och plats.



Rapportören måste vara säker på att evenemanget verkligen äger rum då det
rapporteras in.



Rapportören måste vara försäkrad om att det material, i form av text och/eller
bild med mera, som skickas in får lov att användas. Perstorps Kommun
förbehåller sig rätten att korta ner och göra ändringar i inskickat material.



Evenemangen måste falla under god etik och moral.



Evenemang som inte uppfyller kraven men där Perstorps Kommun står som
arrangör/medarrangör kan också komma att publiceras på www.perstorp.se.

