REGULAMIN
DO CENNIKA USŁUGI PLAKATOWANIA
na betonowych słupach ogłoszeniowych w Lubinie
1. Usługę plakatowania na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Lubina na zasadzie
wyłączności prowadzi firma Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie przy
ul. Odrodzenia 28b.
2. Usługę plakatowania należy zlecać na formularzu zlecenia plakatowania dostępnym na
stronie internetowej www.rcslubin.pl
3. Usługi plakatowania są odpłatne, wysokość opłat określa cennik usług plakatowania.
4. Za umieszczenie plakatów na 24 słupach przysługuje zniżka 10%.
5. Przy większych lub nietypowych formatach, a także przy wykupieniu usługi na okres co
najmniej 6 miesięcy, a także przy łączeniu usług reklamowych stosuje się ceny umowne,
negocjowane ze Zleceniodawcą.
6. Wszystkie zlecenia plakatowania prosimy wykonywać na druku „ZLECENIE USŁUGI
PLAKATOWANIA”. Druk dostępny jest w siedzibie firmy i stronie internetowej. Na życzenie
druk wyślemy pocztą elektroniczną lub faxem.
7. Dostarczenie plakatów do ekspozycji powinno nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed jej
rozpoczęciem. Plakatowania dokonujemy we wtorki i czwartki od godz. 8.00.
8. Istnieje możliwość przesunięcia terminu plakatowania z przyczyn obiektywnie niezależnych
(np. złe warunki atmosferyczne). Ewentualna zmiana zostanie uzgodniona telefonicznie.
9. RCS Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób
trzecich i warunków atmosferycznych.
10. Za konieczność naklejania, w miejsce zniszczonych lub uszkodzonych, nowych plakatów
zostanie doliczone 50% ceny wyjściowej. Zleceniodawca zapewni Wykonawcy większą ilość
plakatów. Dodatkową opłatę za doklejanie nowych plakatów Zleceniodawca uiści
jednorazowo, w dniu zawarcia umowy-zlecenia.
11. Plakaty klejone są wg możliwości wolnego miejsca na słupach ogłoszeniowych oraz ilości
wolnych słupów.
12. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca. RCS Sp. z o.o. ma
prawo odmówić przyjęcia usługi do realizacji w razie stwierdzenia ewentualnego naruszenia
dobra osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej plakatu.
13. Samowolne umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych traktowane jest jako zawarcie
umowy na plakatowanie i upoważnia nas do usunięcia tych plakatów ze słupów oraz
wystawienia noty obciążeniowej za usunięcie tych plakatów ze słupów i pokrycia szkód
wyrządzonych przez samowolne naklejanie.
14. Samowolne doklejanie rozklejonych plakatów przez Zleceniodawcę, powoduje
natychmiastowe zerwanie zlecenia na plakatowanie. Wpłacona kwota za plakatowanie,
zostaje zatrzymana do pokrycia szkód wyrządzonych przez samowolne doklejanie plakatów.
15. RCS Sp. z o.o. zastrzega, że może odmówić realizacji potwierdzonego zlecenia z powodu:


Naklejania obwieszczeń Urzędu Miasta;



Braku miejsca na słupach ogłoszeniowych;



Treść plakatu jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawnymi, dobrymi
obyczajami;



Zleceniodawca budzi wątpliwości, co do swojej wiarygodności finansowej.

16. Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej na nr fax. 76 756 11 00 lub drogą
elektroniczną: kasia.techniczny@rcslubin.pl.
17. Wraz z przekazaniem zlecenia Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. przez firmę RCS sp. z
o.o. dla celów związanych realizacją zleceń na plakatowanie oraz w celach marketingowych.
18. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę VAT z podaniem wcześniej ustalonego
sposobu zapłaty.

