Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3
dyrektora Darłowskiego Ośrodka Kultury
z dnia 01.06.2012

REGULAMIN
dotyczący rozklejania plakatów i ogłoszeń
na miejskich słupach ogłoszeniowych w Darłowie
§1
1. Darłowski Ośrodek Kultury jest gospodarzem wszystkich 9 słupów ogłoszeniowych na
terenie miasta Darłowo i 3 słupów w Darłówku..
2. Umieszczanie materiałów na słupach ogłoszeniowych jest płatne.
3. Wyłączność na plakatowanie posiadają upoważnieni pracownicy DOK.
Samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń na słupach jest zabronione.
Nieprzestrzeganie powyższego grozi karą art.63 a § 1 ustawy z dnia 20 maj 1971
Kodeksu Wykroczeń (DZ.U. z 2010r., nr 46 poz. 275 ze zm.) w wysokości 100 zł
1. Zapisy pkt.3 nie dotyczą nekrologów i ogłoszeń drobnych( format mniejszy niż A4 )
§2
1. Zlecenia przyjmowane sąw biurze Darłowskiego Ośrodka Kultury, ul. Morska 56 ( kino ) tel.
94-314-26-29 w każdy dzień roboczy w godzinach 8.30 do 12.00
2. Plakatowanie odbywa się na podstawie zlecenia. ( załącznik nr.1)
3. Zlecający określa-wyznacza słupy i ilość plakatów jakie mają być rozklejone.
Miejsce rozlepienia na wyznaczonym słupie uzależnione jest od wcześniej przyjętych zleceń.
4. Wykaz słupów ogłoszeniowych stanowi załącznik nr.2.
5. Cena za wykonanie zlecenia uzależniona jest od formatu plakatu.
6. Płatność za zlecenie dokonane może być w kasie DOK lub przelewem na konto:
BS w Darłowie 28856600030001123720000001
7. Materiały na słupach rozklejane są raz w tygodniu ( czwartek )
8. Zleceniodawca winien dostarczyć do DOK zlecenie wraz z materiałami do ekspozycji
najpóźniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

8. Czas ekspozycyjny wynosi minimum 7 dni.(od czwartku do środy )
9. DOK nie ponosi odpowiedzialności za treść plakatów jak również za plakaty zerwane,
zniszczone lub zaklejone przez osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.

§3
1. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje DOK jako prawowitemu
gospodarzowi słupów ogłoszeniowych.
2. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje DOK.

Plakatowanie cennik :
Format - A4 / B4 – 3 zł (brutto)
Format A3 /B3/ – 3,50 zł
Format A2 / B2– 5,00 zł
Format A1 / B1– 6,00 zł
Format A0 – 15,00 zł

załącznik nr 2
do regulaminu plakatowania
z dnia 01.06.2012

WYKAZ SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH ( przy ulicach ) :
1. E. PLATER
2. ŚW. GERTRUDY
3. WIENIAWSKIEGO
4. RYNKOWA
5. M. KARŁOWICZA
6. AL. WOJSKA POLSKIEGO
7. BOGUSŁAWA X
8. PLAC KOŚCIUSZKI
9. MORSKA
10. KĄPIELOWA
11. JACHTOWA
12. PLAŻOWA

