
REGULAMIN

Miejskiej Telewizji Kablowej w Wąbrzeźnie dotyczący emisji programów
i ogłoszeń wyborczych w Wyborach do Sejmu i Senatu 2019 r.

1. Podczas trwania kampanii wyborczej nadawane będą bloki wyborcze w Programie 
Lokalnym MTK oraz na pasku informacyjnym MTK.
 

2. Materiały filmowe przygotowane przez Zleceniodawców muszą być dostarczone do 
studia MTK w pliku mp4, w rozdzielczości 1080x1920 najpóźniej:
- do godz. 10.00 w środę w przypadku emisji spotu w programie lokalnym;
- do godz. 10.00 w piątek w przypadku emisji spotu/ogłoszenia na pasku 

informacyjnym.
 

3. Program lokalny jest nadawany w systemie ciągłym od środy od godz. 16.00 do piątku
do godz. 14.00. Pasek informacyjny jest nadawany w systemie ciągłym od piątku od 
godz. 14.00 do środy do godz. 16.00.
 

4. Pełną odpowiedzialność za treści programów, spotów i ogłoszeń wyborczych 
płatnych ponoszą Zleceniodawcy.
 

5. Zgłoszenia emisji spotu wyborczego lub ogłoszenia przyjmowane będą na formularzu 
„Zlecenie”, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 

6. Spoty reklamowe powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
- rozdzielczość obrazu min. 1080x1920;
- 25 klatek/sekundę;
- proporcje obrazu 16:9.
 

Załącznik nr 1



Wąbrzeźno, dnia ….................

ZLECENIE

Zleceniodawca:
- imię i nazwisko/nazwa podmiotu 
…...................................................................................................................................................
- adres 
…...................................................................................................................................................
- dane do faktury 
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

● zleca do emisji spot wyborczy w Programie Lokalnym Miejskiej Telewizji Kablowej
w Wąbrzeźnie w płatnym czasie antenowym .............. sekund zgodnie z cennikiem 
stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.  
ilość dni emisji ..........
termin emisji ........

● zleca do emisji spot wyborczy na pasku informacyjnym Miejskiej Telewizji Kablowej             
w Wąbrzeźnie w płatnym czasie antenowym ............... sekund zgodnie z cennikiem 
stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.       
ilość dni emisji ..........
termin emisji ........

● zleca nadanie ogłoszenia planszowego na pasku informacyjnym Miejskiej Telewizji Kablowej
w Wąbrzeźnie 
ilość dni emisji ..........
ilość plansz ........
termin emisji ........

Podpis Zleceniodawcy

…………………………………



Nowy cennik dla ofert reklamowych MTK – spoty wyborcze 

Emisja gotowego spotu w programie lokalnym

czas do 30s. do 1 min. do 2 min.
cena 150,00 zł 200,00 zł 240,00 zł
*każda kolejna rozpoczęta minuta – 30,00zł

Przygotowanie spotu/płatnego newsa

czas 30s. do 1 min. pow. 2 minut
cena od 600,00zł od 900,00zł Od 1500,00zł

Koszt wykupienia praw autorskich – 250,00zł

Emisja planszy pełnoekranowej

w bloku wyborczym
czas 30s.
cena 150,00 zł

Emisja planszy reklamowej na pasku informacyjnym – 100,00zł

*wszystkie podane ceny są cenami netto

Program lokalny nadawany jest w systemie zapętlonym. Przez trzy dni w tygodniu 
reklama emitowana jest średnio 40 razy.

Cena za produkcję spotu wyborczego jest uzależniona od wymagań indywidualnych 
klienta i środków zaangażowanych w produkcję materiału telewizyjnego.

Przy zamówieniu produkcji filmu reklamowego wraz z jego emisją, oferujemy rabat 
zależny od długości spotu. 


