Zarządzenie Wydawcy
w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zamieszczenia reklam prasowych
i ogłoszeń w „Tygodniku OKO”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, które należy rozumieć w następujący
sposób:
Ogólne zasady Zamieszczanie reklam prasowych w „Tygodniku OKO”
Wydawca Firma Kordas, E. Kordas
Redakcja ul. Radomska 14A, 26 – 900 Kozienice
Reklama/ogłoszenie materiał reklamowy w formie ogłoszenia umieszczony w Tygodniku OKO
§2
1. Zlecanie i zamieszczanie reklam i ogłoszeń prasowych oraz realizacja innych usług do
„Tygodnika OKO”, jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin. Zlecenie publikacji
reklamy lub innej usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń
prasowych.
3. Reklamodawca/Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść materiałów,
w szczególności za poprawność i zgodność z prawem, plików tekstowych i graficznych, dostarczonych celem umieszczenia w reklamie.
4. Wydawca nie podejmuje się sprawdzania reklam i ogłoszeń pod względem jego zgodności
z prawem wobec osób trzecich.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wobec zleceń
dokonanych przez Reklamodawcę/Ogłoszeniodawcę.
6. Dane osobowe podane w czasie rejestracji przechowywane są i przetwarzane w sposób
zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych
osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U Nr 133, poz 883 z późn. zm.)
7.Reklamodawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych
danych osobowych i adresowych. Wydawnictwo korzysta z tych danych osobowych
i adresowych. Wydawnictwo korzysta z tych danych jedynie w celu wydania zleceniodawcy
faktury.

8. Wydawca nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim.
9. Wydawca zastrzega sobie prawo nie drukowania reklam oraz nie umieszczania wkładek
sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zasadami programowymi
Wydawcy.
II. WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ ORAZ REKLAM PRASOWYCH
O WKLADEK INFORMACYJNYCH
§3
1. Publikacja reklam i ogłoszeń prasowych dokonywana jest na podstawie pisemnego
zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
2. Redakcja przyjmuje reklamy przygotowane w CMYK w rozdzielczości 300dpi w formatach
JPG, cdr, tiff, PDF. Czcionki przed wypuszczeniem pliku powinny zostać zamienione na
krzywe. Redakcja nie bierze odpowiedzialności za złą jakość reklamy oraz ogłoszeń nadesłanych
przez reklamodawcę/ogłoszeniodawcę .
3. Ogłoszenia reklamowe należy dostarczyć do redakcji w formie elektronicznej na nośniku lub
na adres: reklama@tygodnikoko.pl
§4
1.Zamówienie reklamodawca/ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć wydawcy
najpóźniej na 7 dni przed datą ukazania się danego numeru.
2. Wszelkie formalne braki, uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę
z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego
tytułu.
II. Płatność
§5
1.Za zamówione ogłoszenie, reklamę prasową oraz zamieszczenie wkładki, Reklamodawca/
Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy wynagrodzenie na podstawie cennika
stanowiącego załącznik nr2.
2.Reklamodawca/Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dokonać płatności przelewem na konto
Wydawcy po emisji reklamy, lub wkładki reklamowej na podstawie faktury wystawionej przez
Wydawcę.

IV. Postanowienia końcowe
§6
1.Regulamin obowiązuje od 02.09.2013r.
WYDAWCA „Tygodnika OKO”
Kozienice, dn. 02.05.2014r.
ANEKS NR 1
Aneks do Zarządzenia Wydawcy
w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego zamieszczenia reklam prasowych
i ogłoszeń w „Tygodniku OKO”
z dnia 02.09.2013r.
o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
W paragrafie 1 następuje zmiana adresu redakcji z ul. Radomskiej 14a, 26 – 900 Kozienice,
na adres:
ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26 – 900 Kozienice

