Słupy ogłoszeniowe
Lokalizacja słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Rawicz
Słup nr 1. Rawicz, Rynek Sarnowski
Słup nr 2. Rawicz, Plac Wolności
Słup nr 3. Rawicz, ul. Hallera (11 Listopada)
Słup nr 4. Rawicz, ul. Sarnowska
Słup nr 5. Rawicz, Wały Kościuszki
Słup nr 6. Rawicz, Wały Dąbrowskiego
Słup nr 7. Rawicz, Wały Powstańców Wielkopolskich
Słup nr 8. Rawicz, Wały Poniatowskiego
Słup nr 9. Rawicz, ul. Piłsudskiego

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIA DOMU
KULTURY W RAWICZU
§1
Regulamin określa zasady umieszczania materiałów informacyjnych lub reklamowych,
zwanych dalej materiałami, na 9 słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Domu
Kultury w Rawiczu.
§2
Materiały reklamowe dostarczone przez osoby fizyczne, prawne oraz podmioty nie
posiadające osobowości prawnej, zwane dalej Wnioskodawcami, wywieszone zostaną po
uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
§3
Zlecenie plakatowania następuje w formie pisemnej, sporządzanej według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
§4
Wywieszanie materiałów bez zgody Domu Kultury w Rawiczu jest zabronione. Na podmioty
samowolnie i bezumownie wywieszające materiały reklamowe nakładana będzie kara
w wysokości 50 zł. za 1 sztukę wywieszonego materiału.
Od osób bądź podmiotów naruszających powyższy zakaz i uchylających się od zapłaty kary
Dom Kultury w Rawiczu będzie dochodził należności na drodze postępowania sądowego.
§5
1. W przypadku słupów ogłoszeniowych materiały pochodzące z Urzędu Miejskiego Gminy
Rawicz, ogłoszenia urzędowe oraz od instytucji charytatywnych są zwolnione z opłat.
2. Dla podmiotów stale korzystających ze słupów i tablic przewiduje się zniżki - rabat 10%.
3. Za stale korzystającego uważa się taki podmiot, który ogłasza się conajmniej raz
miesiącu przez okres 3 miesięcy.
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4. W okresie kampanii wyborczych Dom Kultury w Rawiczu przyjmuje zgłoszenia w ilości
maksymalnej 9 szt. (na 9 słupach ogłoszeniowych) po 1 plakacie na słupie dla każdego
kandydata. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§6
Dom Kultury w Rawiczu może odmówić wywieszania materiałów w przypadku, gdy ich treść
narusza obowiązujące normy etyczno - moralne lub godzi w jego interes bądź właściciela
słupów.
§7
O miejscu umieszczenia plakatu na słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania,
kierując się zasadą nie zaklejania plakatów i ogłoszeń z aktualną treścią
§8
Na jednym słupie ogłoszeniowym istnieje możliwość umieszczenia maksymalnie 4 takich
samych plakatów.
§9
1. Materiały, które mają zostać umieszczone na słupach ogłoszeniowych winny zostać złożone
w siedzibie Domu Kultury w Rawicz, ul. Targowa 1, w dniach od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00 - 15.00.
2. Materiały zostaną umieszczone na słupach i tablicach po opłaceniu usługi w kasie Domu
Kultury w Rawiczu, a w uzasadnionych przypadkach po wpłacie na jego rachunek bankowy
kwoty za zleconą usługę nie później niż 3 dni przed ustaloną datą wywieszenia materiałów.
3. Wysokość opłat reguluje cennik określony w załączniku nr 1.

