Zarządzenie Nr 43/2010
Wójta Gminy Postomino
z dnia 09 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia cennika oraz sposobu umieszczania ogłoszeń i reklam
w gazecie lokalnej „Szept Postomina” wydawanej przez
Urząd Gminy Postomino.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zarządzam, co następuje:

§1
Pojęcia ogólne i zasady przyjmowania ogłoszeń i reklam.
Ogłoszenie
Ogłoszenie w rozumieniu redakcji „Szeptu Postomina” jest to krótka informacja
słowna, układana w dowolnej formie przez redakcje. Opcjonalnie, ogłoszenie takie może być
wyróżnione ramką lub tłem.
Aby umieścić ogłoszenie w „Szepcie Postomina” należy wypełnić wniosek
o umieszczenie ogłoszenia (załącznik nr 1) i dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kasie Urzędu
Gminy Postomino.
Reklamy
Reklama w rozumieniu redakcji „Szeptu Postomina” jest to dowolna forma graficzna
lub tekstowa, która zajmuje odpowiedni moduł lub ich wielokrotność. Przesyłana reklama do
redakcji musi być przygotowana wcześniej. Akceptowane pliki zawierające reklamę:
JPG, TIFF, PNG (300dpi, CMYK)
CDR (teksty w krzywych)
PDF
Aby umieścić reklamę

w „Szepcie

Postomina”

należy wypełnić wniosek

o umieszczenie reklamy (załącznik nr 2), dołączyć materiał reklamowy na płycie CD/DVD lub
innym nośniku danych (albo przesłać drogą elektroniczną na adres redakcji Szeptu
Postomina) oraz dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kasie Urzędu Gminy Postomino.

§2
Opłaty za umieszczenie ogłoszenia lub reklamy w „Szepcie Postomina”.
1. Ustalam następujące stawki netto za zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej
„Szept Postomina”:
za ogłoszenie do 20 słów

-

10,00 zł

za wyróżnienie w ramce lub dodanie tła

-

2,00 zł

2. Ustalam następujące stawki netto za zamieszczenie reklamy w gazecie lokalnej
„Szept Postomina”:
moduł o wymiarach 102x51mm

-

30,00 zł

moduł o wymiarach 155x75mm

-

60,00 zł

moduł o wymiarach 263x180mm (pół strony)

- 200,00 zł

moduł o wymiarach 263x360mm (cała strona)

- 380,00 zł

dodatkowa opłata za zamieszczenie na wybranej stronie (nie dotyczy strony
pierwszej)

- + 20%

§3
Opłata jest pobierana przed emisją ogłoszenia lub reklamy w kasie albo na konto Urzędu
Gminy Postomino.
§4
Ogłoszenie lub reklama może być nie wyemitowana z przyczyn technicznych lub braku
miejsca. W takim przypadku emisja reklamy/ogłoszenia zostanie przesunięta na następny
numer w uzgodnieniu z reklamodawcą/ogłoszeniodawcą.
§5
Traci moc zarządzenie Nr 76/2005 Wójta Gminy Postomino z dnia 16 maja 2005 roku
w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia – reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Szept
Postomina” wydawanej przez Urząd Gminy Postomino.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2010
z dnia 09 marca 2010 r.

Wniosek o umieszczenie ogłoszenia
w gazecie „Szept Postomina”
Ogłoszeniodawca:

Informacja:

…………………………………………………………

Ogłoszenie jest publikowane na dowolnej
stronie, wybranej przez redakcję. Ogłoszenie
może być nie wyemitowane z przyczyn
technicznych lub braku miejsca. W takim
przypadku
emisja
ogłoszenia
zostanie
przesunięta na następny numer w uzgodnieniu z
ogłoszeniodawcą (koniecznie podać numer
telefonu).

(imię i nazwisko)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………
(telefon)

…………………………………………………………
(NIP)

Proszę o zamieszczenie poniższego ogłoszenia w gazecie „Szept Postomina”.
Treść ogłoszenia

Parametry ogłoszenia
1. Termin i ilość

……………………………………………………………………

Ogłoszenie ma się ukazać …….. raz(y) począwszy

……………………………………………………………………

od numeru …………………… .

……………………………………………………………………

2. Wyróżnienie

……………………………………………………………………

□ ramka

……………………………………………………………………

□ tło

……………………………………………………………………

3. Faktura

……………………………………………………………………

□ proszę o wystawienie faktury i przesłanie

……………………………………………………………………

na w/w adres
Opłata

Cennik (brutto):
za ogłoszenie

-

12,30 zł

za wyróżnienie

-

2,46 zł

Opłatę uiściłem w kasie Urzędu Gminy Postomino / przelewem na konto i załączam dowód wpłaty.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Zarządzeniem Wójta Gminy Postomino Nr 43/2010
w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Szept
Postomina” wydawanej przez Urząd Gminy Postomino.

…………………………………..
(podpis ogłoszeniodawcy)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2010
z dnia 09 marca 2010 r.

Wniosek o umieszczenie reklamy
w gazecie „Szept Postomina”
Zleceniodawca:

Cennik (netto) i wybór modułu:

Wybieram moduł o wymiarach:
…………………………………………………………

Ilość wybranego

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

modułu
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………
(telefon)

…………………………………………………………

□ 102x51mm

-

30,00 zł

……………

□ 155x75mm

-

60,00 zł

……………

□ 263x180mm

- 200,00 zł

……………

□ 263x360mm

- 380,00 zł

……………

□ dodatkowa opłata za zamieszczenie na

wybranej stronie

- + 20%

(NIP)

Reklama
Materiał z reklamą w postaci pliku typu *

Parametry ogłoszenia
1. Termin i ilość

………………………. dostarczam na nośniku danych

Reklama ma się ukazać …….. raz(y) począwszy od

jakim jest …………………………………………………………

numeru …………………… .

(w przypadku wysyłki pocztą elektroniczną,

2. Wybór strony

podać adres z jakiego będzie wysyłany materiał)

□ wybieram stronę numer ……… (opcja płatna,

Reklama dotyczy: …………………………………………….

brak możliwości wyboru strony pierwszej)

…………………………………………………………………………

3. Inne

…………………………………………………………………………

□ proszę o wystawienie faktury i przesłanie na
w/w adres

* akceptowalne pliki zawierające reklamę to: JPG, TIFF, PNG

□ proszę o zwrot dostarczonego nośnika danych

(300dpi, CMYK), CDR (teksty w krzywych), PDF

na w/w adres

Uwagi

Opłata

Opłatę uiściłem w kasie Urzędu Gminy Postomino / przelewem na konto i załączam dowód wpłaty.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Zarządzeniem Wójta Gminy Postomino Nr 43/2010
w sprawie ustalenia cennika za ogłoszenia i reklamy zamieszczane w gazecie lokalnej „Szept
Postomina” wydawanej przez Urząd Gminy Postomino.

…………………………………..
(podpis zleceniodawcy)

