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Konwencja w sprawie międzynarodowej
standaryzacji kartograficznej
« dnia: Sobota, 6 Cze 2015, 18:46:25 »

 Carlos Lorenzo
de Medici y Zep
Rodzina Królewska
Filar państwa

Wiadomości: 896
Król-Senior Imperium
Skarlandu

Cytuj

KONWENCJA
 w sprawie międzynarodowej standaryzacji kartograficznej

 sporządzona w Saudade dnia 21 grudnia 2014 roku
 
Art. 1. [Cele Konwencji i środki ich realizacji]

 1. Wysokie Układające się Strony, zwane dalej „Stronami”, zawierają niniejszą Konwencję w celu ujednolicenia i
standaryzacji zasad kartograficznych wykorzystywanych w redagowaniu map międzynarodowych, zwanych dalej
„mapami”.

 2. Strony niniejszej Konwencji oraz osoby zamieszkujące lub mające siedzibę na ich terytorium, które redagują i wydają
mapy, dokładają wszelkich starań i podejmują współpracę oraz wymianę naukową dla zachowania zgodności map z
przepisami niniejszej Konwencji.

  
Art. 2. [Odwzorowanie Mikroświata na mapie]

 1. Stosowanym odwzorowaniem powierzchni Mikroświata na mapie jest rzut płaski.
 2. Rozciągłość mapy powinna zapewniać pokazanie wszystkich lądów pozostających pod zwierzchnictwem istniejących

państw wirtualnych.
  

Art. 3. [Siatka kartograficzna]
 1. Mapa pokryta jest siatką kartograficzną opartą na układzie współrzędnych geograficznych, którego środkiem jest

punkt przecięcia się pod kątem prostym osi pionowej układu, którą jest południk styczny do najdalej na wschód
wysuniętego punktu sarmackiej wyspy Tropikany, zwany dalej „południkiem zerowym”, z osią poziomą, którą jest
równoleżnik styczny do najdalej na południe wysuniętego terytorium macierzystego Królestwa Scholandii, zwany dalej
„równikiem”.

 2. Południk zerowy dzieli Mikroświat na sferę zachodnią i sferę wschodnią.
 3. Równik dzieli Mikroświat na sferę północną i sferę południową.

 4. Długości i szerokości geograficzne wyznacza się przy pomocy jednostek stopni, z których każdy równy jest 60
minutom.

 5. 1 minuta ma długość 1 kilometra.
  

Art. 4. [Elementy mapy]
 1. Elementami mapy są:

 (1) skala – określa miary odległości i powierzchni na mapie w stosunku do miar odległości i powierzchni w terenie
wykorzystując uniwersalny system miar długości, za który obiera się scholandzki system miar długości, wraz z
przelicznikami na narodowe systemy miar długości, podawanymi przez Strony konwencji;

 (2) rysunek sytuacyjny – stanowi treść mapy osadzoną na siatce kartograficznej; treścią mapy zawsze jest podział
polityczny lądów i mórz; nie wyklucza to wydawania map z innymi rysunkami sytuacyjnymi;

 (3) teren – oznacza odwzorowanie cech danego obszaru z wykorzystaniem technik kartograficznych znakowania zjawisk
na mapach, w tym w szczególności izolinii, barwienia, cieniowania i szrafowania;

 (4) opis – stanowi opis tekstowy rysunku sytuacyjnego i terenu oraz opis tekstowy mapy (tytuł, legenda, oznaczenie
wydawcy i daty wydania), z wykorzystaniem technik kaligraficznych.

 2. Stosowane elementy mapy muszą być opisane przez osoby wydające mapy i dostępne dla Stron konwencji.
  

Art. 5. [Mapa polityczna]
 1. Mapa polityczna jest podstawowym rodzajem mapy wydawanym zgodnie z przepisami niniejszej Konwencji.

 2. Na częstotliwość wydawania i aktualizowania mapy politycznej wpływają w szczególności następujące zdarzenia:
 (1) ujawnienie zmian przebiegu granic państwowych;

 (2) ustanie aktywności lub likwidacja państwa ukazywanego na mapie;
 (3) objęcie lub skolonizowanie ziem niczyich;

 (4) połączenie co najmniej dwóch państw w nowy organizm państwowy;
 (5) podział lub wyodrębnienie z terytorium państwa nowego organizmu państwowego;

 (6) wszelkie zmiany przynależności politycznej określonych terytoriów lub ich statusu bez zmiany przebiegu granic
państwowych, połączenia lub podziału z skutkiem w formie powstania nowych organizmów państwowych;

 (7) powstanie lub lokacja nowego państwa.
  

Art. 6. [Depozytariusze Konwencji]
 Depozytariuszami Konwencji są Królestwo Dreamlandu i Imperium Skarlandu.

  
Art. 7. [Przystępowanie do Konwencji i wypowiadanie jej]

 1. Konwencja jest otwarta dla wszystkich polskich państw wirtualnych.
 2. Przystąpienie do Konwencji następuje z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu spośród Depozytariuszy

Konwencji.
 3. Listę Stron Konwencji prowadzą Depozytariusze Konwencji.

 4. Wypowiedzenie Konwencji następuje przez notyfikowanie tego faktu jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji.
Wypowiedzenie skutkuje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wypowiedzenia Konwencji.

  
Art. 8. [Obowiązywanie Konwencji]

 

« poprzedni następny »

Autor  Wątek: Konwencja w sprawie międzynarodowej standaryzacji kartograficznej  (Przeczytany 121 razy)

Witaj w Królestwie Skarlandu. Zaloguj się lub zarejestruj.

  Zaloguj się

Poniedziałek, 26 Lut 2018, 15:31:58
 

 
Aktualności: Rejestracja wyłączona. Państwo Skarlandzkie w dniu 8 marca 2017 roku zakończyło swe istnienie,
dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
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Konwencja wchodzi w życie z chwilą notyfikowania faktu ratyfikacji jednemu spośród Depozytariuszy Konwencji przez co
najmniej trzy państwa wirtualne.

  
 
Alexander IV P.M.

  

 Zapisane

Jego Wielkoksiążeca i Katolicka Mość,
 Karol II Wawrzyniec de Medici i Zep

 Wielki Książę Toskanii, Książę Florencji, Palestriny i Ferrary, Murcji i Móstoles,
 Król-Męczennik Imperium Skarlandu,

 Gonfalonier Wojsk Patriarszch
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