ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ RUDOLFOVSKÝCH LISTŮ

Příloha č. 3
Pravidla inzerce v RL

Pro podávání inzerce jsou stanovena následující pravidla:
1) Podání inzerce je možné:
a) poštou na adresu městské knihovny.
b) osobně v městské knihovně
c)

zaslání e-mailem na adresu rudolfovskelisty@rudolfov.cz

2) Zasláním nebo předáním inzerátu vyjadřuje inzerent svůj souhlas s jeho publikováním
a souhlas s těmito pravidly.
3) Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena nejpozději v den uzávěrky čísla, ve
kterém má být inzerát vytištěn.
4) Doprovodné grafické materiály je třeba dodávat elektronicky ve formátu jpg, bmp
nebo gif. Nelze je přijmout, pokud budou vloženy do jiného souboru (např.Word), tím
je omezena jejich využitelnost.
5) Vydavatel RL neodpovídá za správnost údajů, věcnou ani gramatickou stránku
zveřejněných inzerátů. Za uvedené skutečnosti ručí inzerent.
6) Veškeré inzeráty nesmějí překročit hranice slušného chování, ohrožovat mravnost,
obsahovat urážky, osočování, rasistické a vulgární hesla. Nerespektování tohoto bodu
bude znamenat odmítnutí inzerátu.
7) Jako doklad o otištění inzerátu se inzerentovi zašle výtisk RL s otištěným inzerátem.
8) V případě pochybností, zda konkrétní inzerát otisknout, rozhodne o otištění inzerátu
redakční rada.
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Výše úhrady za inzerci

1)

Řádková inzerce
Cena je stanovena za jeden řádek (max. 50 znaků) 50 Kč. Počet řádků je limitován
počtem 5 řádků na jeden inzerát.

2)

Plošná inzerce
Základní plocha pole inzerce je stanovena na 90 x 50 mm (na šířku).
Cena základní plochy pole inzerce je 450 Kč.
Formáty polí inzerce:
Rozměry inzerátu:

Cena inzerátu:

90 x 50 mm

cena 450 Kč

180 x 25 mm

cena 450 Kč

50 x 90 mm

cena 450 Kč

90 x 100 mm

cena 900 Kč

90 x 125 mm

cena 1100 Kč

Další větší velikosti inzerátů jsou stanoveny následovně:
Inzerát uveřejněný na polovině stránky RL (na šířku i na výšku), cena tohoto inzerátu
je stanovena na 3 000 Kč.
Inzerát uveřejněný na celou stránku RL, cena inzerátu otištěného na celou stránku RL
je stanovena na 6 000 Kč.
Ceny inzerce jsou konečné (město není plátcem DPH).
Plochy možné inzerce jsou graficky znázorněny na samostatném listu.

3) Slevy a úlevy
Inzeráty nabízející bezplatnou, nezištnou službu nebo činnost mohou být uveřejněny
v rozsahu jedno pole 90 x 50 mm zdarma.
4) Platnost
Výše úhrad za inzerci v RL je platná od 3. 1. 2013.

Výše úhrady za inzerci jsou schváleny Radou města Rudolfov usnesením č. 2/2013 ze dne
2. 1. 2013.
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Vzory ploch inzerátů

Formát 180x25

Formát 90x50

Formát 90x100

Formát 90x125
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Vzor Objednávky řádkového inzerátu v Rudolfovských listech:

Objednávám uveřejnění řádkového inzerátu do Rudolfovských listů č.: ………….
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1.
2.
3.
4.
5.

Text inzerátu vyplňte hůlkovým písmem, mezi slovy vynechávejte mezery. Za znaky jsou považována veškerá písmena (včetně speciálních znaků, např. @, *, &, apod.) a rovněž
veškerá interpunkční znaménka (-, ? „ !), za kterými musí být vždy mezera (následují-li další znaky).
Vydavatel neodpovídá za obsah inzerátu. Zveřejněny nebudou inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy nebo se „Zásadami pro vydávání Rudolfovských listů“.

Základní cena za řádek:

50 Kč

Počet řádků:
(max. 5)
Základní cena za inzerát:
(cena za počet řádků)

Údaje o
objednavateli:
(které nebudou
zveřejněny)

Název firmy nebo
jméno a příjmení
Sídlo firmy/
adresa
Telefon
Souhlasím s podmínkami
inzerce

Uveřejnění celkem….. krát:
(základní cena x počet otisků)
Celkem

Uhrazeno dne:…………………. Č.dokladu:…………………………. Podpis:…………………………………..
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Vzor Objednávky plošného inzerátu v Rudolfovských listech:

Objednávám uveřejnění plošného inzerátu do Rudolfovských listů č.: ………….
Vzor textu inzerátu přiložen v tištěné podobě / v elektronické podobě.

Základní cena za pole ( 90x50 cm):

450 Kč

Formát pole inzerce: (90x50, 50x90, 50x180, 90x100,
90x125 mm)
Základní cena za inzerát: (dle formátu pole)
Uveřejnění celkem….. krát: (základní cena x počet otisků)
Celkem

Cena za inzerát v rozsahu ½ stránky RL:

3 000 Kč

Uveřejnění celkem….. krát: (základní cena x počet otisků)
Celkem

Cena za inzerát v rozsahu celé stránky RL:

6 000 Kč

Uveřejnění celkem….. krát: (základní cena x počet otisků)
Celkem

Údaje o
objednavateli:
(které
nebudou
zveřejněny)

Název firmy nebo
jméno a příjmení
Sídlo firmy/
adresa
Telefon
Souhlasím s podmínkami
inzerce

Uhrazeno dne:………… Č.dokladu:………………… Podpis:…………………
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