На основу одредби Статута Пливачког савеза Србије, Управни одбор Пливачког савеза
Србије на седници, одржаној 12. маја 2013. године доноси:

Протокол о коришћењу софтверске aпликације “SPLASH“
(Team/Meet Manager – енгл.)
Члан 1.
Предмет овог Протокола је лиценца софтверске апликације Splash ( „Team/Meet
Manager“ GeoLogix).
Власник лиценце софтверске апликације је Пливачки савез Србије (даље у тексту
ПСС).
Посредни корисници лиценце софтверске апликације „Team Manager“ су редовни
чланови ПСС који су испунили све обавезе према ПСС у складу са Статутом ПСС и осталим
нормативним актима
Члан 2.
Софтверски пакет садржи:
-

Инсталациону верзију „Team Manager“
Јединствену регистрациону шифру
Шифру за приступ сајту за преузимање нових верзија програма (чија се валидност
потврђује сваке године у зависности од испуњења обавеза према ПСС)
Члан 3.

Лиценца софтверског програма „Meet Manager“ у складу са међународним обавезама
користи се само за државна првенства, регионална такмичења и такмичења редовних чланица
ПСС која се налазе у календару ПСС за текућу годину.
Коришћење у друге сврхе сматраће се злоупотребом програма.
Члан 4.
Управни одбор ПСС одређује главног оператера који може да предложи подоператере.
Главни оператер је техничка подршка свим посредним корисницима програма.
Члан 5.
Сваки посредни корисник је у обавези да одреди особу која је задужена и одговорна за
рад на програму и да о свакој промени благовремено обавести канцеларију ПСС.
Члан 6.
ПСС се обавезује да ће по добијању обавештења о новим верзијама програма
благовремено обавестити посредне кориснике.
Члан 7.
ПСС коришћењем ове софтверске апликације уноси податке у глобални сервер у
европску и светску базу.
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Оператери су дужни да благовремено обавесте главног оператера софтверске
апликације Сплеш о свакој изради пријавног фајла за свако такмичење, такође, да након
завршетка такмичења доставе главном оператеру комплетан фајл са такмичења.
Члан 8.
Сви корисници софтверског програма се обавезују:
-

да ће софтвер користити искључиво за клупске сврхе
да неће злоупотребљавати и неовлашћено дистрибуирати копије софтвера
да ће уносити исправне податке, а на основу аката ПСС
да ће обнављати софтвер у складу са инструкцијама главног оператера

У случају нестручног и некоректног коришћења софтвера Савез ће одузети лиценцу за
коришћење софтвера.
Члан 9.
Сви корисници софтвера, у року од 48 сати након завршетка такмичења, од стране
Главног Оператера добијају Ленекс документ са резултатима који могу да унесу у сам
програм.
Члан 10.
Да би такмичење било уврштено у главну базу ПСС оно мора да испуни услове прописане
Правилником о организацији такмичења и наступа на такмичењима и мора бити уврштено у
календар ПСС за дату годину.
Члан 11.
Пријаве за сва такмичења у календару ПСС се врше путем пријавног ленекс фајла који
функицонише по принципу аутоматског повлачења најбољег времена које је унето у базу, те
су стога клубови у обавези да уносе све резултате у базу како би времена била прихваћена.
Члан 12.
Власник саме базе података је Пливачки Савез Србије.
Члан 13.
Овај Протокол ступа на снагу даном усвајања.

Драган Радосав
Председник Управног одбора
У Београду, 12.05.2013.
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