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Regulamin emisji odpłatnych 

ogłoszeń na kanale informacyjnym w sieci Azart oraz na stronie 

internetowej 

 

 

 

1. Emisją ogłoszeń zajmuje się Pracownik ds. oświatowo – kulturalnych.  

Zlecenia na emisję ogłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Spółdzielni w 

dniach i godzinach pracy Spółdzielni. 

2.  Początek emisji zebranych ogłoszeń rozpoczyna się w najbliższy czwartek 

każdego tygodnia (za wyjątkiem ogłoszeń pilnych typu: zgubiłem, brak wody, 

awarie).  

3. Ogłoszenia w formie elektronicznej, przed przyjęciem do emisji, wymagają 

akceptacji osób wpisujących ogłoszenia z powodu ewentualności zagrożenia 

wirusem oraz zbyt dużej pojemności pliku. 

4. Osoba wpisująca dokonuje weryfikacji ogłoszeń kierowanych do emisji i może 

odmówić emisji ogłoszeń, które naruszają w rażący sposób uczucia, religijne oraz 

normy społeczne, etyczne i obyczajowe. 

5. Najkrótszy okres emisji ogłoszenia wynosi jeden tydzień, każdy następny okres 

jest wielokrotnością tygodnia. 

6. Ogłoszenia są emitowane jednocześnie na Kanale informacyjnym AZART i na 

stronie internetowej.  

7. Za wyemitowanie ogłoszenia wystawiona zostanie faktura VAT (przy 

przyjmowaniu ogłoszenia), która może być realizowana w placówkach 

bankowych w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.  

8. Wyłączną odpowiedzialność za treść wyemitowanych ogłoszeń ponosi nadawca. 

9. Taryfikator odpłatności za emitowanie ogłoszeń stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

10. Wszelkie zmiany do regulaminu wprowadza się Aneksem. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1  

 

TARYFIKATOR 
 

 

I. Taryfikator za emitowanie ogłoszeń jednocześnie na Kanale informacyjnym 

AZART i na stronie internetowej    

 

 

 cena netto  

1) 1 tydzień emisji ogłoszenia 15,00 zł  

 

za każdą stronę + podatek 

VAT 

2) każdy następny tydzień emisji 

ogłoszenia 

9,00 zł  

 

za każdą stronę + podatek 

VAT 

 

 

II. Taryfikator za emisję ogłoszeń w przypadkach społecznie uzasadnionych: 

 

 5,00 zł + podatek VAT za ogłoszenie nie dłuższe niż na 2 strony - na okres 

maksymalnie 2 tygodni, 

 

 każda następna strona ogłoszenia i kolejny tydzień będą płatne zgodnie z 

obowiązującym taryfikatorem. 

 
 

 

 

  
Zatwierdzono  na  posiedzeniu 

Plenum Rady   w dn. 30.03.2021r. 

protokół nr  3 / 2021  uchwała nr 18 / 2021 

 
 

 

 

 

 

 


