PRAVIDLA A PODMÍNKY VÝLEPU PLAKÁTŮ VE SLAVIČÍNĚ
1) Výlepovou službu zajišťuje Městské infocentrum Slavičín, organizační složka města Slavičín,
Mladotické nábřeží 849, 763 21 Slavičín.

2) Materiály k výlepu lze doručit poštou na shora uvedenou adresu nebo osobně v Městském
infocentru Slavičín.

3) Adresa dodavatele do objednávky: Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO:
00284459, DIČ: CZ00284459
4) Výlepové dny jsou čtvrtek (vyjma státních svátků). Cena za výlep je účtována ode dne výlepu.
Plakáty je nutné doručit nejpozději ve čtvrtek do 11.00 hodin. Výlepové plochy budou
zveřejňovány na webu města a Facebooku Městského infocentra Slavičín.

5) Městské infocentrum Slavičín zajišťuje výlep a kontrolu dle těchto podmínek výlepu plakátů na
8 (osmi) výlepových plochách: 1 (jedna) standardní dřevěná 94 x 200 cm (ul. Dlouhá – sídl.
Malé Pole); 1 (jedna) standardní plechová 100 x 200 cm (ul. Osvobození - Sokolovna); 4 (čtyři)
válcové výlepní plochy výška cca 230 cm x 295 obvod – Hrádek, Divnice, ul. Komenského – u
pekárny, ul. K Hájenkám – vedle potravin Vlárka)
2 (dvě) vitríny – ul. Mladotické nábřeží 849 – infocentrum, ul. Osvobození - Sokolovna
Pro výlep je nutné dodat 6 kusů plakátů formátu A2 a 8 kusů plakátů formátu A3, A4, kdy formáty
A2 budou vyvěšeny vždy na válcových výlepových plochách a v případě volných kapacit i na
standardních. Plakáty dodané navíc nebudou vylepeny.

6) V případě delší kampaně (více než 14 dnů) je nutné dodat náhradní plakáty na přelep.

7) V případě přeplněných ploch nebudou přijímány další plakáty.
8) Ceník: Formát A2 - 50,- Kč za 1 ks na týden / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 5,- Kč / 1 ks) pouze na
válcových výlepových plochách.
Formát A3 - 40,- Kč za 1 ks na týden / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 5,- Kč / 1 ks).
Formát A4 - 30,- Kč za 1 ks na týden / 14 dnů (nad 3 ks přirážka 5,- Kč / 1 ks).
Při výlepu na všech 8 (osmi) výlepových plochách bude inzerentovi započítáno pouze 6 plakátů.
V době předvolební kampaně (viz bod 14) budou uvedené ceny za výlep navýšeny o 50 %.
Veškeré ceny jsou uvedeny vč. příslušné sazby DPH.

9) Město Slavičín včetně jím zřizovaných organizací, spolky a sdružení (nepolitická) se sídlem ve
Slavičíně mají výlep na shora uvedených výlepových plochách ZDARMA.

10) Za inzerci pro tento účel (výlep plakátů) je především považována: pozvánky na společenské a
kulturní akce; pozvánky na sportovní utkání a ostatní sportovní akce; nabídka / poptávka zboží
/ služeb komerčního i nekomerčního charakteru.

11) Za inzerci pro tento účel (výlep plakátů) NENÍ považována: politická nebo stranická (vyjma
období předvolební kampaně), skupinová, osobní prohlášení nebo komentáře, jak ze strany
samosprávy města Slavičína, tak ze strany veřejnosti.

12) Předvolební kampaň je pro tento účel (výlep plakátů) období v délce trvání 2 (dvou) týdnů před
řádným ukončením voleb, tj. posledním volebním dnem. Za volby jsou pro tento účel chápany
tyto volby: komunální, krajské, parlamentní, senátní, prezidentské, do Evropského parlamentu.
13) Inzerce se musí řídit platnými právními předpisy České republiky. Dále nesmí být lživá, hanlivá,
urážející, poškozující jinou osobu(y), organizace, sdružení, spolky či jiné subjekty. Taková
inzerce nebude zveřejněna.

14) NEVYŽÁDANÁ A NEUHRAZENÁ inzerce bude z výlepových ploch po zjištění ODSTRANĚNA!

Tyto podmínky výlepu plakátů schválila Rada města Slavičín usnesením č. 0266-19
ze dne 5. června 2019.

