Regulamin umieszczania ogłoszeń
na tablicy ogłoszeń Wąbrzeskiego Domu Kultury

1. Administratorem tablicy ogłoszeniowej, zlokalizowanej w Parku im. Marii
Skłodowskiej – Curie, jest Wąbrzeski Dom Kultury, z siedzibą w Wąbrzeźnie przy
ul. Wolności 47, zwany w dalszej treści regulaminu WDK.
2. WDK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do wyrażania zgody na umieszczanie
reklam, ogłoszeń i materiałów informacyjnych (zwanych dalej ogłoszeniami) na tablicy
ogłoszeń.
3. Ogłoszenia przeznaczone do zawieszenia przyjmowane są w siedzibie WDK od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Nie przyjmuje się zleceń
telefonicznych.
4. Wysokość opłat za wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń reguluje cennik,
stanowiący Załącznik nr 1 do regulaminu, dostępny w siedzibie administratora oraz
Biuletynie Informacji Publicznej WDK, http://bip.wdkwabrzezno.pl/
5. Rozwieszanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na tablicy odbywa
się w każdy poniedziałek, po wniesieniu opłaty w kasie WDK lub po wpłacie na konto
bankowe WDK. Istnieje również możliwość podania konkretnego dnia, w którym
materiały mają zostać rozwieszone.
6. O miejscu plakatowania ogłoszeń na tablicy ogłoszeń, decyduje kolejność przyjęcia
przez administratora.
7. Jednostki gminne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy Wąbrzeźno, mają
pierwszeństwo w zamieszczaniu ogłoszeń i są zwolnione z uiszczania opłat.
8. Administratorowi przysługuje prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia w przypadku
uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej lub
graficznej reklamy lub ogłoszenia.
9. Tablica nie może być wykorzystywana do zamieszczania ogłoszeń oraz plakatów
wyborczych.
10. WDK może odmówić rozwieszenia materiałów reklamowych i ogłoszeń we
wskazanym terminie w przypadku braku miejsca reklamowego lub w przypadku
wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (mróz,
silny wiatr, deszcz, śnieg).
11. WDK nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w dostarczonych materiałach
reklamowych i ogłoszeniach.
12. Samowolne umieszczanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na tablicy bez zgody
administratora jest zabronione i podlega karze grzywny do 5000 zł zgodnie z art. 63a
Kodeksu Wykroczeń.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

CENNIK OPŁAT ZA WYWIESZANIE OGŁOSZEŃ
NA TABLICY OGŁOSZEŃ WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY

1-7 DNI
FORMAT
A4
A3
A2

8,00
16,00
32,00

Podane ceny są cenami netto.

WYMIARY FORMATÓW
A4
A3
A2

210x297 mm
297x420 mm
420x594 mm

DŁUGOŚĆ TRWANIA OGŁOSZENIA
8-14 DNI
15-21 DNI
22-31 DNI

16,00
32,00
64,00

24,00
48,00
96,00

32,00
64,00
128,00

