
Regulamin Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczący realizacji  

oraz emisji programów i ogłoszeń wyborczych w Wyborach Samorządowych 

2018 do Rady Miasta Wąbrzeźna, Rady Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Burmistrza Wąbrzeźna 

 

§1. Podczas trwania kampanii wyborczej w Wyborach Samorządowych 2018 nadawane będą 

bloki wyborcze: 

• w Programie lokalnym Miejskiej Telewizji Kablowej 

• na Pasku informacyjnym Miejskiej Telewizji Kablowej 

• w Gazecie TV Miejskiej Telewizji Kablowej 
 

§2. Pełną odpowiedzialność za treść programów i ogłoszeń wyborczych ponoszą Komitety 

Wyborcze kandydatów. 
 

§3. Płatne audycje wyborcze będą rozpowszechniane w bloku wyborczym w Programie lokalnym 

MTK (zgodnie z tygodniowym harmonogramem emisji) do dnia zakończenia kampanii 

wyborczej. Opłata zgodna z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  
 

§4. Zlecenie płatnej emisji ogłoszenia wyborczego w Programie lokalnym MTK (załącznik nr 1)  

powinno zawierać: 

• nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych, 

• imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika komitetu uprawnionego do jego 

reprezentowania w sprawach związanych z rozpowszechnianiem audycji wyborczych, 

zwanego dalej „pełnomocnikiem”, 

• załączony dokument wydany przez komitet wyborczy stwierdzający ustanowienie 

pełnomocnika komitetu wyborczego,  

• załączoną kopię protokołów rejestracji list kandydatów objętych wnioskiem, 

• listę kandydatów korzystających z emisji spotów wyborczych w Programie lokalnym 

MTK (załącznik nr 2) 
 

§5.Nagrania programów wyborczych do wykorzystania w płatnym czasie  

 antenowym mogą być wykonane przez Studio Miejskiej Telewizji Kablowej odpłatnie zgodnie  

z cennikiem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub dostarczone w postaci 

gotowego materiału przez pełnomocnika komitetu wyborczego. 
 

§6. Nagrania płatne zlecone Studiu Miejskiej Telewizji Kablowej wykonane zostaną  

po ustaleniu terminu między pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego a pracownikami MTK. 

Zlecenie powinno być złożone nie później niż 10 dni przed planowaną emisją. Wzór zlecenia 

nagrania audycji wyborczej stanowi załącznik nr 4. W trakcie przygotowania nagrania dopuszcza 

się maksymalnie trzykrotne powtórzenie prezentacji (wystąpienia) przed kamerą. 
 

§7. Materiały filmowe przygotowane przez Komitety Wyborcze kandydatów muszą być 

dostarczone w formacie zapisu mp4 i rozdzielczości 108x1920 do studia MTK najpóźniej 24 



godziny przed emisją bloku wyborczego. Podstawę przyjęcia materiału do emisji stanowi 

protokół – załącznik nr 5.  
 

§8. W Gazecie TV MTK ogłoszenia wyborcze emitowane będą w bloku wyborczym. Ogłoszenia 

wyborcze w Gazecie TV MTK emitowane będą odpłatnie, zgodnie  

z obowiązującym cennikiem (zał. nr 3)  do dnia zakończenia kampanii wyborczej - zgodnie z 

odpowiednimi przepisami Kodeksu Wyborczego. Ogłoszenie wyborcze powinno być dostarczone 

w pliku w formacie .jpg najpóźniej do piątku do godz. 10:00 przed planowaną emisją.  
 

§13. Na Pasku informacyjnym MTK ogłoszenia wyborcze emitowane będą w bloku wyborczym. 

Ogłoszenia wyborcze na Pasku informacyjnym MTK emitowane będą odpłatnie, zgodnie  

z obowiązującym cennikiem (zał. nr 3) do dnia zakończenia kampanii wyborczej- zgodnie  

z odpowiednimi przepisami Kodeksu Wyborczego. Ogłoszenie wyborcze powinno być 

dostarczone w pliku w formacie .jpg najpóźniej do czwartku do godz. 12:00 przed planowaną 

emisją.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

   Wąbrzeźno, dnia........................       

 

 

ZLECENIE 

 

 

   Komitet Wyborczy................................................................................................................ 

zleca płatną emisje ogłoszenia wyborczego w Programie Lokalnym MTK, zgodnie  

z następującymi informacjami: 

- rodzaj ogłoszenia:  w Programie Lokalnym MTK,  w Gazecie TV MTK, na Pasku informacyjnym MTK*   

- czas trwania ogłoszenia: ..................................................  

- termin emisji ogłoszenia:................................................. 

- koszt zlecenia, zgodnie z cennikiem:................................ 

- dane do faktury: 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

- forma i termin płatności:.................................................................................................................. 

 

Osobą upoważnioną przez komitet wyborczy do reprezentowania w sprawach związanych z 

rozpowszechnianiem audycji wyborczych jest pełnomocnik: 

…........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu pełnomocnika) 

* - niepotrzebne skreślić 

 

Podpis pełnomocnika komitetu wyborczego 

uprawnionego do jego reprezentowania  

w sprawach związanych  z rozpowszechnianiem 

audycji wyborczych 

 

................................................................................. 

 

Załączniki: 

1. Ustanowienie pełnomocnika komitetu wyborczego – kopia. 

2. Protokoły rejestracji list kandydatów – kopia.  



Załącznik nr 2 

Wąbrzeźno, dnia............................... 

 

 

LISTA KANDYDATÓW 

 

  Komitetu Wyborczego..................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................ 

  biorących udział w Wyborach Samorządowych 2018 do Rady Miasta Wąbrzeźno, Rady 

Powiatu Wąbrzeskiego, Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego, na Burmistrza 

Wąbrzeźna, korzystających z emisji spotów wyborczych w Programie Lokalnym MTK. 

(niepotrzebne skreślić) 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

• …............................................................................................................................... 

 

Podpis pełnomocnika komitetu wyborczego 

uprawnionego do jego reprezentowania  

w sprawach związanych  z rozpowszechnianiem 

audycji wyborczych 

................................................................................ 



Załącznik nr 3 

CENNIK OPŁAT 

Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie 

dla Komitetów Wyborczych w Wyborach Samorządowych 2018 
 

1. Produkcja spotu wyborczego 

- do 30 sekund    50,00 zł 

- do 1 minuty    100,00 zł 

- do 3 minut    300,00 zł 

- każda kolejna rozpoczęta minuta  100,00 zł 

 

/Podstawowa obróbka montażowa, ujęcia na terenie miasta, nałożenie płaskich napisów/ 

 

2. Emisja płatnych programów zrealizowanych przez MTK lub innych realizatorów 

- do 30 sekund   80,00 zł 

- do 1 minuty    100,00 zł 

- do 2 minut    120,00 zł 

- każda kolejna rozpoczęta minuta     20,00 zł 

 

/Emisja ciągła z Programem Lokalnym w okresie od środy od godz. 16.00 do piątku do godz. 

14.00/ 

 

3. Zamieszczenie ogłoszenia wyborczego w Gazecie TV MTK – Telegazecie MTK 

- 1 strona ogłoszenia                          45,00 zł     

 

/Emisja ciągła w okresie 1 tygodnia, od poniedziałku od godz. 12.00.  Czas wyświetlania jednej 

planszy-30 s./ 

 

4. Zamieszczenie ogłoszenia wyborczego na Pasku informacyjnym MTK   

wraz planszą pełnoekranową     40,00 zł 

 

/Emisja ciągła w okresie od piątku od godz. 14:00 do środy do godz. 16:00. Czas wyświetlania 

jednej planszy-30 s./ 

 

5.  Przygotowanie planszy 

 - Gazeta TV MTK, Pasek informacyjny MTK  30,00 zł 

 
Informacje dodatkowe: 

- opłata za kolejny tydzień emisji w Gazecie TV MTK  wynosi 50% stawki z cennika, 

- zmiana Gazety TV MTK odbywa się w poniedziałki, 

-  zmiana Paska informacyjnego MTK odbywa się w piątki, 

-  opłata za ogłoszenia wyborcze ekspresowe w Gazecie TV MTK, zamieszczane w inne dni niż poniedziałki wynosi 

150% stawki podstawowej z cennika,   

- opłata za ogłoszenia wyborcze ekspresowe na Pasku informacyjnym MTK, zamieszczane w inne dni niż 

poniedziałki wynosi 150% stawki podstawowej z cennika,   

- podane ceny zawierają podatek VAT.  



  Załącznik nr 4 

 

 

ZLECENIE 

nagrania audycji wyborczej 

 

  Komitet Wyborczy ….................................................................................................................... 

  

                                …................................................................................................................... 

  zleca Studiu Miejskiej Telewizji Kablowej realizację nagrania audycji wyborczej zgodnie z 

  cennikiem jako załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

  Fakturę wystawi Wąbrzeski Dom Kultury dla: 

 

  Dane zleceniodawcy  ….............................................................................................................. 

 

                                    …............................................................................................................... 

                                     

                                     ….............................................................................................................. 

  

  Forma i termin płatności ............................................................................................................         

  

 

 

 

                                                                                                      

 

Podpis pełnomocnika komitetu wyborczego 

uprawnionego do jego reprezentowania  

w sprawach związanych  z rozpowszechnianiem 

audycji wyborczych 

 

............................................................................ 
 

 



Załącznik nr 5 

PROTOKÓŁ 

przekazania materiałów wyborczych  

do emisji w Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie 
 

 

Komitet Wyborczy 

............................................................................................................................................................ 

przekazuje do emisji , płatnej w Programie Lokalnym MTK, płatnej w Gazecie TV MTK, płatnej 

na Pasku informacyjnym MTK*  ogłoszenie wyborcze 

............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

czas trwania.......................................... 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 
Przekazujący materiał wyborczy                                                                  Przyjmujący materiał wyborczy 

 

................................................                                                   ........................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Odpowiedzialność za treść ogłoszeń wyborczych ponoszą podmioty zlecające emisję ogłoszeń 

wyborczych.  

 

        

      
Podpis pełnomocnika komitetu wyborczego 

uprawnionego do jego reprezentowania  

w sprawach związanych  z rozpowszechnianiem 

audycji wyborczych 

 

       ...................................................... 


