UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH
Nr
zawarta w dniu:
w Rybniku, pomiędzy :
Teatrem Ziemi Rybnickiej, 44-200 Rybnik. Plac Teatralny 1, NIP 642-21-24-779, Regon 000818568,
reprezentowanym przez :
Michała Wojaczka – Dyrektora
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, lub TZR
a
ul.
, 00- 000
, NIP
REGON
,reprezentowanym przez
Jana Kowalskiego– właściciela,
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
§1
TZR oferuje pakiet reklamowy obejmujący:
a) Umieszczenie na stronie internetowej TZR banneru w bocznym menu (zdjęcie JPG o wymiarach
260 x 370 pikseli z tytułem, datą i godziną imprezy) oraz informację tekstową. Gotowy materiał
powinien być przesłany na adres reklama@tzr.rybnik.pl Czas ekspozycji: maksymalnie 30 dni.
Koszt: 100 zł netto
b) Umieszczenie plakatu w gablocie TZR na czas 14 dni przed terminem wydarzenia kulturalnego
oraz na słupie ogłoszeniowym TZR na czas 14 dni przed terminem danego wydarzenia
kulturalnego. Koszt: 150 zł netto
c) umieszczenie przygotowanego przez Zleceniodawcę bannera reklamowego o wymiarach maks.
5m x 80 cm na balustradzie parkingu przy TZR, na czas 30 dni przed terminem danego
wydarzenia kulturalnego. Gotowy baner powinien być przesłany na adres TZR. Koszt
ekspozycji: 150 zł netto.
d) Rozklejanie plakatów na miejskich słupach ogłoszeniowych otwartych na terenie Rybnika
(70 szt.). Koszt: 2 zł netto/ 1szt. Ilość biletów:
W cenie najmu sali widowiskowej znajdują się:
a) informacja w zakładkach aktualności i repertuar na stronie www.teatrziemirybnickiej.pl
b) informacja w repertuarze drukowanym (nakład 5 tys. egzemplarzy) – dystrybucja na terenie
miasta i regionu,
c) informacja w repertuarze drukowanym formatu B1 i B2 (nakład łączny 150 szt.) – dystrybucja na
słupach ogłoszeniowych,
d) informacja w bezpłatnym miesięczniku społeczno – kulturalnym „Gazeta Rybnicka” – nakład
13 tys. egzemplarzy,
e) utworzenie wydarzenia na Facebooku TZR (z materiałów przesłanych przez Zamawiającego).
f) udostępnienie podstrony systemu sprzedaży internetowej biletyna.pl
§2
TZR podejmie działania związane z realizacją niniejszej umowy po zaksięgowaniu kwoty w wysokości
(słownie:
zł 00/100) na rachunku bankowym TZR prowadzonym przez PKO BP
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA, nr rachunku bankowego:
36 1020 2528 0000 0102 0434 8454.
§3
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa cywilnego. Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo
sądy powszechne dla miasta Rybnika.
Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

za ZLECENIOBIORCĘ

§4
jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden

za ZLECENIODAWCĘ

