
REGULAMIN 

korzystania ze słupów ogłoszeniowych 

administrowanych przez bartoszyce.sos.pl 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady umieszczania ogłoszeń, plakatów, materiałów informacyjnych, 

reklamowych lub wyborczych, zwanych dalej materiałami reklamowymi, na słupach ogłoszeniowych 

i tablicach informacyjnych zwanych dalej nośnikami reklamowymi 

administrowanymi przez firmę bartoszyce.sos.pl 

 

§ 2 

Nośniki reklamowe bartoszyce.sos.pl znajdują się w Bartoszycach w pobliżu adresów podanych 

w liście lokalizacji. 

§ 3 

Nośniki reklamowe przeznaczone są do umieszczania na nich płatnych materiałów reklamowych. 

Informacje dotyczące zakazu wywieszania materiałów reklamowych oraz najważniejsze dane 

kontaktowe do Administratora umieszczone są na  nośnikach reklamowych w miejscu widocznym.  

 

§ 4 

Umieszczenie materiałów reklamowych na nośnikach reklamowych odbywa się w dni robocze 

(poniedziałek, środa, piątek) wyłącznie za pośrednictwem Administratora lub osoby przez niego 

upoważnionej. W międzyczasie dokonywany jest monitoring stanu zawieszonych wcześniej 

materiałów reklamowych. 

 

§ 5 

Termin rozklejania materiałów reklamowych może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 

bartoszyce.sos.pl, głównie ze względu na złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz, intensywne 

opady śniegu). Administrator niezwłocznie powiadamia telefonicznie zleceniodawcę o wystąpieniu 

takich okoliczności. Rozwieszenie materiałów reklamowych w takim przypadku nastąpi niezwłocznie 

po ustaniu w/w okoliczności. 

 

§ 6 

Umieszczenie materiałów reklamowych na wskazanym przez zleceniodawcę nośniku reklamowym 

uzależnione jest od wcześniej przyjętych zleceń, a odbywa się po wypełnieniu formularza zlecenia 

dostępnego na stronie internetowej www.bartoszyce.sos.pl i przeslaniu go na e-mail 

info@bartoszyce.sos.pl lub po kontakcie telefonicznym pod nr 730 109 102 w każdy dzień roboczy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. 

 

§ 7 

Cena za wykonanie zlecenia uzależniona jest od ilości, formatu materiałów reklamowych oraz czasu 

ekspozycji. 

§ 8 

Minimalny czas ekspozycji materiałów reklamowych wynosi 7 dni. Ceny za wywieszenie materiałów 

reklamowych znajdują się w tabeli pod regulaminem. Dla podmiotów stale korzystających z nośników 

reklamowych przewiduje się indywidualne ceny. 

 

http://www.bartoszyce.sos.pl/
mailto:info@bartoszyce.sos.pl


§ 9 

Przekazane przez Zleceniodawcę materiały reklamowe zostaną umieszczone na nośnikach 

reklamowych po opłaceniu usługi gotówkowo, BLIK na telefon 730 109 102 lub po wpłynięciu 

wartości zlecenia na rachunek bankowy Administratora - Millennium 73 1160 2202 0000 0002 8140 

8130. 

 

§ 10 

Za wykonanie usługi  Zleceniodawca otrzyma Fakturę zwolnioną z podatku od towarów i usług. 

 

§ 11 

Materiały reklamowe do ekspozycji odbieramy na terenie miasta osobiście ewentualnie można 

dostarczyć je kurierem, pocztą lub do paczkomatów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 

§ 12 

Materiały reklamowe będą umieszczane według dostępnego miejsca na nośniku reklamowym. 

 

§ 13 

Administrator może odmówić ekspozycji materiałów reklamowych w przypadku braku miejsca na 

nośnikach reklamowych lub gdy zlecenie zawiera treści powszechnie uważane za obraźliwe, 

naruszające obowiązujące przepisy prawa lub normy etyczno-moralne. 

 

§ 14 

Rozwieszony przez Administratora materiał reklamowy posiadał będzie naklejkę identyfikacyjną. 

 

§ 15 

Za samowolne naklejanie materiałów reklamowych naliczana będzie opłata 200 zł. za każdy oklejony 

nośnik reklamowy. Opłata płatna przez podmiot reklamujący się na materiale reklamowym w terminie 

7 dni od dnia stwierdzenia jego samowolnego wyeksponowania. Po tym terminie należność będzie 

egzekwowana na drodze windykacji należności, także poprzez komornicze postępowanie 

egzekucyjne. 

 

§ 16 

Samowolne umieszczenie materiałów reklamowych podlega sankcjom zgodnie z Kodeksem 

Wykroczeń Art.63a . „Nieuprawnione umieszczanie ogłoszeń, plakatów i ulotek w miejscu 

publicznym” 

 

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, 

plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym 

miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo 

grzywny. 

 

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub 

przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz 

nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. 

 

§ 17 



Wraz z materiałami reklamowymi do ekspozycji zleceniodawca powinien dostarczyć zapasowe  

materiały reklamowe na wypadek przypadkowego zniszczenia przy plakatowaniu, zniszczenia ze 

strony wandali bądź zniszczenia na skutek warunków atmosferycznych za co firma bartoszyce.sos.pl 

nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 18 

W przypadku braku rezerwy materiałów reklamowych, Zleceniodawca zwalnia firmę 

bartoszyce.sos.pl z odpowiedzialności za estetykę rozwieszonych materiałów reklamowych. 

Zapasowe materiały reklamowe podlegają zwrotowi po zakończeniu czasu ekspozycji. Powinny 

zostać odebrane do pięciu dni roboczych od daty zakończenia zlecenia, po tym czasie przechodzą 

na własność bartoszyce.sos.pl. 

 

§ 19 

W przypadku udowodnienia zniszczenia ekspozycji, administrator będzie dochodził odszkodowania 

na drodze sądowej cywilnej powołując się na Art. 288. „Zniszczenie cudzej rzeczy” 

 

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

 

§ 20 

Reklamacje, zastrzeżenia i uwagi dotyczące sposobu realizacji zlecenia należy kierować w trakcie 

trwania zamówionej ekspozycji do Administratora telefonicznie pod nr 730 109 102 lub w formie 

pisemnej na adres mailowy info@bartoszyce.sos.pl 

 

§ 21 

Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. 

 

 

 

Cena 1 szt. materiału reklamowego na 1 nośniku reklamowym - 7 dni 
A0 

(841x1189) 
A1 

(594x841) 
A2 

(420x594) 
A3 

(297x420) 
A4 

(210x297) 
A5 i mniejsze 

(148x210) 

19,00 zł 14,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 

C0 
(917x1297) 

C1 
(648x917) 

C2 
(458x648) 

C3 
(324x458) 

C4 
(229x324) 

C5 
(162x229) 

19,50 zł 14,50 zł 10,50 zł 8,50 zł 7,50 zł 6,50 zł 

B0 
(1000x1414) 

B1 
(707x1000) 

B2 
(500x707) 

B3 
(353x500) 

B4 
(250x353) 

B5 
(176x250) 

20,00 zł 15,00 zł 11,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 

 
Cena 1 szt. materiału reklamowego formatu B1 w tablicy na słupie ogłoszeniowym - 7 dni 

20,00 zł 
Rabat 10% za okres minimum 14 dni /  Rabat 20% za okres minimum 28 dni 
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