
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia  

nr GBP.0141-18/2020 

 

Regulamin emisji spotów reklamowych na ekranie kinowym 

w Kinie za Rogiem w Mieścisku 

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 11 w Mieścisku. 

 

I. Emisja reklam odbywa się przed seansami filmowymi organizowanymi przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Kinie za Rogiem w Mieścisku na ekranie kinowym. 
 

II. Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć produkt gotowy do emisji, nie 

przekraczający 30 sekund 
 

III. Z uwagi na ograniczony czas emisji reklam ekranowych Gminna Biblioteka 

Publiczna w Mieścisku zastrzega sobie możliwość wskazania wolnego terminu. 
 

IV. Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku zastrzega sobie prawo lokacji reklamy w 

bloku reklam lokalnych. 
 

V. Reklama nie obejmuje specjalnych pokazów filmowych realizowanych na zamówienie 

jednostek oświatowych. 
 

VI. Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku poza działalnością kinową organizuje 

również na sali kinowej inną działalność ograniczającą projekcje filmowe, dlatego jest 

zobowiązana poinformować o grafiku wydarzeń podmiot zainteresowany emisją reklamy 

we wskazanym terminie. 
 

VII. Zlecenia emisji spotów reklamowych przyjmowane są na formularzu zamówienia 

dostępnym na stronie http://www.miescisko.naszabiblioteka.com  

stanowiący Załącznik nr 1 
 

VIII. Koszt emisji reklamy ustalony jest wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 
 

IX. Płatności za emisję spotu reklamowego Klient dokonuje na rachunek bankowy  

w terminie 7dni od daty wystawienia faktury 
 

X. Podpisując Zlecenie emisji spotu reklamowego na ekranie kinowym  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku, Klient oświadcza, że: 
 

a) posiada odpowiednie uprawnienia do składania Zlecenia na emisję spotu  

reklamowego 
 

b) dysponuje odpowiednimi prawami na dobrach niematerialnych (w 

szczególności: prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami własności 

przemysłowej, prawem do znaków towarowych lub wzorów zdobniczych, prawem 

do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innymi wymaganymi do Zlecenia i emisji 

spotu reklamowego do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji 

materiałami reklamowymi, informacjami, danymi, wizerunkami, znakami 

towarowymi lub wzorcami zdobniczymi, albo innymi elementami stanowiącymi 

przedmiot ochrony prawnej; 
 

c) zlecana emisja spotu reklamowego jest zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich; 
 

d) zlecana emisja spotu reklamowego jest zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa, a Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku nie ponosi odpowiedzialności 

prawnej wynikającej ze złamania przepisów prawa przez Klienta, 
 

e) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu 

http://www.miescisko.naszabiblioteka.com/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu emisji spotów reklamowych  

na ekranie w Kinie za Rogiem  

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Mieścisku 

 

FORMULARZ ZLECENIA SPOTU REKLAMOWEGO NA EKRANIE  

KINA ZA ROGIEM W MIEŚCISKU 

 

ZLECENIOBIORCA: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

ul. KOŚCIUSZKI 11, 62 – 290 MIEŚCISKO, 

NIP 784-17-25-610 

e-mail: gbpmiescisko@wp.pl 

ZLECENIODAWCA: 

Nazwa firmy 

…........................................................................................................................... 

Dane firmy/adres, telefon, 

NIP/....................................................................................................................... 

Osoba reprezentująca firmę: 

…………................................................................................................................. 

Osoba do kontaktu / imię i nazwisko, telefon, e-mail/ 

…......................................................................... 

 

Zamówienie emisji spotu reklamowego o czasie trwania do 30 sekund na ekranie 
kinowym  

Kina za Rogiem, mieszczącego się w budynku i prowadzonego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Mieścisku 

Termin emisji: od …........................ do …................................ 

Forma płatności:   PRZELEW  

Przelew w terminie  - 7 dni od daty wystawienia faktury 

 

Wartość zamówienia: .................................... zł.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym cennikiem oraz Regulaminem. 

 

 

 

….....................................................  ……………………………………………… 
      podpis Zleceniodawcy                                                     podpis Zleceniobiorcy  



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia  

nr GBP.0141-18/2020 

 
 
 
 

Cennik emisji i przygotowania materiału do emisji spotów reklamowych 

na ekranie Kina za Rogiem  
w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku 

 
Lokalizacja:  ul. Kościuszki 11, 62 – 290 Mieścisko 
Maksymalna długość spotu reklamowego: do 30 sekund 
 

 Spot reklamowy na ekranie Kina za Rogiem w Mieścisku –  

opłata - 100zł miesięcznie 

 Przygotowanie materiału do emisji spotów reklamowych –  

opłata jednorazowa - 50zł 


