Regulamin zamieszczania ogłoszeń
w miesięczniku Ziemia Strawczyńska

1. Wydawcą miesięcznika Ziemia Strawczyńska jest Samorządowe Centrum Kultury i Sportu
w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, NIP: 959-14-55-085.
2. Przyjmowanie do publikacji oraz zamieszczanie płatnych ogłoszeń w miesięczniku samorządowym
Ziemia Strawczyńska jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin oraz obowiązujące przepisy
prawa.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń płatnych.
4. W przypadku ogłoszeń, w treści których naruszone zostaje dobro osób trzecich, bądź w przypadku
ogłoszeń sprzecznych z prawem Wydawca ma prawo usunąć takie ogłoszenie bez możliwości
zwrotu opłaty.
5. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy
w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia, również do poniesienia kosztów
postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków
Wydawcy związanych z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, w których stroną
postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia będzie Redaktor Naczelny Ziemi
Strawczyńskiej lub inny pracownik Wydawcy.
6. Zamawiający jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa
na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach
i ogłoszeniach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami
zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
Zlecenie ogłoszenia lub reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest
spełniony, zaś zlecane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia
społecznego.
7. Publikacja ogłoszeń i reklam dokonywana jest na podstawie pisemnego zlecenia stanowiącego
załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Zamówienie składane przez Zamawiającego na publikację ogłoszenia/reklamy powinno być
sformułowane jasno i precyzyjnie. Oprócz treści powinno ono zawierać wszystkie inne informacje
konieczne dla właściwej realizacji zamówienia, np. czy ma być znak firmowy, które wyrazy należy
wytłuścić itp. Jeśli Zleceniodawca życzy sobie, aby reklama została złożona według nadesłanego
przez niego wzoru lub zgodnie z jego życzeniami powinien to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu.
9. Istnieje możliwości rezerwacji oraz wykupienia kilkukrotnego publikowania ogłoszenia
(tzw. ogłoszeń cyklicznych).

10. Ogłoszenie publikowane jest po wcześniejszym przekazaniu do Wydawcy w wersji elektronicznej
(w formacie: .jpg, .png, .tif, .pdf lub .svg), na adres: redakcja@strawczyn.pl w terminie do 1 dnia
każdego miesiąca, w którym ukaże się dany numer. Ogłoszenia złożone po terminie nie będą
przyjmowane do druku.
11. Na płatne ogłoszenia przeznacza się każdorazowo wydzielone miejsce na stronach miesięcznika,
z wyłączeniem strony tytułowej okładki.
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12. Za zamówione ogłoszenie/reklamę prasową Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wydawcy
wynagrodzenie na podstawie Cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
13. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za zamieszczenie płatnego ogłoszenia następujące instytucje:
• placówki oświatowe i kulturalne,
• jednostki administracji rządowej i samorządowej,
• jednostki organizacyjne gminy,
• organizacje społeczne,
• instytucje realizujące programy z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.
14. Mieszkańcy Gminy Strawczyn mogą zamieszczać bezpłatne ogłoszenia drobne o wymiarach
max. 1 modułu. Ogłoszenia te nie mogą dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Opłata za ogłoszenia i reklamy uiszczana jest zgodnie z terminem wystawionej faktury gotówką
lub przelewem.
16. W przypadku zlecenia o charakterze cyklicznym Wydawca ma prawo wstrzymać druk kolejnych
reklam/ogłoszeń z zamówionego przez zleceniodawcę cyklu, jeżeli poprzednia emisja nie została
opłacona w terminie podanym na fakturze.
17. W przypadku zbyt dużej ilości ogłoszeń o zamieszczeniu decyduje kolejność zgłoszenia (Rejestr
zgłoszeń prowadzony jest przez Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie).
Ogłoszenia, które nie zostaną zamieszczone w danym numerze miesięcznika z tej przyczyny,
a zgłoszone w terminie określonym niniejszym regulaminem zostaną zamieszczone w kolejnym
wydaniu gazety.
18. Informacji w sprawie ogłoszeń płatnych udzielają pracownicy Samorządowego Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie, tel. 41 303 86 35.
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