Podmínky pro zveřejňování příspěvků a inzerce v Unhošťských listech

1) Unhošťské listy jsou informační tiskovinou Městského úřadu v Unhošti.
2) Unhošťské listy vychází 1x měsíčně - kolem 15. dne v měsíci - nákladem 1.800 ks a jsou zdarma
distribuovány do unhošťských domácností, dále jsou zveřejňovány na www.muunhost.cz.
3) Při zveřejňování příspěvků platí následující pořadí:
a) příspěvky z Městského úřadu v Unhošti;
b) příspěvky od redaktorů Unhošťských listů;
c) placená inzerce;
d) placené příspěvky;
e) příspěvky čtenářů;
f) pozvánky na kulturní, společenské a sportovní události;
g) ostatní příspěvky.
4) Přijímání příspěvků:
a) uzávěrka všech příspěvků je vždy do posledního pracovního dne měsíce předcházejícího měsíci
zveřejnění;
b) příspěvky jsou přijímány osobně, faxem nebo elektronickou cestou - viz kontakty v tiráži zpravodaje;
c) příspěvky jsou přijímány psané ručně, na stroji nebo elektronické - pouze ve formátech "doc", "txt",
"jpg" a "bmp";
d) redakce neodpovídá za chyby vzniklé přepisováním špatně čitelného textu;
e) redakce neodpovídá za věcný a gramatický obsah zveřejněných příspěvků.
5) Ceny za zveřejnění inzerce:
a) řádková textová inzerce (obyčejný text): 10,- Kč bez DPH za 1 cm2 a 1 zveřejnění;
b) grafická inzerce (vč. log, obrázků, jiné grafiky či plošného podkladu): 20,- Kč bez DPH za 1 cm2 a 1
zveřejnění;
c) rozměry inzerce a příspěvků a jejich umístění:
- sloupce ve zpravodaji jsou široké 6, 12 nebo 18 cm; prodávána je vždy celá šířka sloupce,
- výška inzerátu je možná minimálně 1 cm a maximálně 27 cm,
- není možné objednat si umístění inzerce na konkrétní stranu zpravodaje;
d) opakovaná inzerce: sleva 10 % z dané ceny při každém bezprostředně následujícím opakování
téhož příspěvku;
e) dlouhodobá inzerce (nejméně 6 bezprostředních opakování téhož příspěvku): sleva 20 % z dané
ceny, sleva je poskytnuta pouze při jednorázovém objednání dlouhodobé inzerce a při
jednorázovém vyfakturování;
f) vložená inzerce (vložení dodaného 1 listu velikosti max. A4): 2.500,- Kč bez DPH za jedno vydání zadavatel dodá 1.800 ks listů; v jednom vydání mohou být vloženy max. 2 listy A4 v každém výtisku;
g) bezplatná inzerce:
- příspěvky čtenářů;
- pozvánky na kulturní, společenské a sportovní události o velikosti maximálně 6 x 6 cm;
h) ceny za zveřejnění jsou bez grafického zpracování redakcí - grafické úpravy nejsou poskytovány,
i) v ceně je zahrnuto zveřejnění v internetové verzi zpravodaje.
6) Redakce si vyhrazuje následující práva:
- právo krátit bezplatně zveřejňované příspěvky;
- právo odmítnout příspěvek z kapacitních důvodů;
- právo odmítnout neslušný nebo nevhodný příspěvek;
- právo zveřejnit placený příspěvek až po jeho zaplacení;
- právo zveřejnit jméno dlužníka v případě neuhrazení placeného příspěvku;
Tyto podmínky platí od 1.1.2010. Schváleno Radou městského zastupitelstva v Unhošti.
Redakce Unhošťských listů

