Regulamin
przyjmowania reklamy, artykułów sponsorowanych, ogłoszeń
drobnych oraz wpisów do katalogu firm
na portalu www.powiat-piaseczynski.info
Zasady Ogólne
1. Portal www.powiat-piaseczynski.info jest własnością Centrum Medycznego Puławska Sp. z o.
o., z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Puławska 49.
2. Zlecanie i zamieszczanie reklam modułowych, artykułów sponsorowanych, wpisów do katalogu
firm oraz drobnych ogłoszeń jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.
3. Portal www.powiat-piaseczynski.info nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych
reklam, artykułów sponsorowanych, wpisów do katalogu firm oraz ogłoszeń.
4. Zlecenie oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy, artykułu oraz wpisu do
katalogu firm na stronie portalu powiat-piaseczynski.info. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia
reklamowego lub przystąpienie przez powiat-piaseczynski.info do jego wykonania, oznacza
zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.
5. Reklamy, artykuły, ogłoszenia oraz wpisy do katalogu firm nie mogą być sprzeczne z prawem
i zasadami współżycia społecznego. Portal powiat-piaseczynski.info zastrzega sobie prawo do
odmowy oraz wstrzymania emisji reklam, a także do usunięcia artykułów, ogłoszeń oraz wpisów
do katalogu firm, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż są one sprzeczne
z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
6. Zleceniodawca może zrezygnować w każdej chwili z dalszej emisji reklamy bądź artykułu
sponsorowanego bez zwrotu kosztów.
7. Reklama jak i treści zaakceptowane przez Zleceniodawcę, które zostały umieszczone na portalu
powiat-piaseczynski.info na okres jednego miesiąca, nie podlegają żadnym zmianom.
8. Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia do powiat-piaseczynski.info odpowiedniego
oświadczenia w formie pisemnej.
9. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają
portal z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać
z tego tytułu.

Zlecenia
1. Reklamy modułowe dostarczane przez Zleceniodawcę:
1.1. Termin dostarczenia gotowej reklamy do umieszczenia na portalu to 1 dzień przed ukazaniem
się reklamy na portalu.
1.2. Reklamą gotową jest reklama w formie elektronicznej sporządzona i dostarczona przez
Zleceniodawcę zgodnie z Wymaganiami Technicznymi:
a) dopuszczalne typy plików używanych w przypadku reklamy statycznej to: .jpeg, .jpg, .png;
b) dopuszczalne typy plików używanych w przypadku reklamy animowanej to: .gif, .swf;
c) wraz z kompletem materiałów reklamowych musi być dostarczony adres docelowy (URL),
na jaki reklama ma kierować po kliknięciu
d) rozmiar plików nie może przekraczać 40 kb;
e) wymiary poszczególnych plików powinny być zgodne z podanymi w załączniku nr 1;
2. Reklamy modułowe przygotowywane przez grafika portalu:
1.1. Termin dostarczenia materiałów do stworzenia reklamy przez grafika portalu powiatpiaseczynski.info to 14 dni przed ukazaniem się reklamy na portalu.
1.2. Każdy klient ma prawo do 3 maili z dowolną listą poprawek do wykonania przy projekcie
reklamy. Po tym terminie projekt reklamy zostanie automatycznie zaakceptowany.

3. Artykuł sponsorowany przygotowany przez Zleceniodawcę:
1.1. Termin dostarczenia treści artykułu sponsorowanego to 2 dni przed ukazaniem się treści na
portalu powiat-piaseczynski.info.
1.2. Treść artykułu sponsorowanego będzie dostarczona przez Zleceniodawcę w formie
elektronicznej.
1.2. Portal powiat-piaseczynski.info zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekt do treści
artykułu sponsorowanego.
1.3. Wszelkie korekty będą konsultowane ze Zleceniodawcą w formie elektronicznej przed
publikacją artykułu na portalu. W przypadku braku odpowiedzi, treść artykułu po korekcie
zostanie automatycznie zaakceptowana.
4. Artykuł sponsorowany przygotowany przez redakcję portalu powiat-piaseczynski.info:
1.1. Termin dostarczenia materiałów do artykułu sponsorowanego to 7 dni przed jego publikacją
na portalu powiat-piaseczynski.info.
1.2. Gotowa treść artykułu sponsorowanego zostanie przesłana do Zleceniodawcy do akceptacji.
1.3. Każdy klient ma prawo do 3 maili z dowolną listą korekt treści artykułu sponsorowanego. Po
tym terminie treść artykułu sponsorowanego zostanie automatycznie zaakceptowana.
5. Ogłoszenia drobne:
1.1. Treść ogłoszenia jest tworzona samodzielnie przez Zleceniodawcę przez formularz na portalu
powiat-piaseczynski.info
6. Wpis do katalogu firm:
1.1. Treść wpisu jest tworzona samodzielnie przez Zleceniodawcę przez formularz na portalu
powiat-piaseczynski.info

Opłaty i reklamacje
1. Opłata za reklamę, artykuł sponsorowany lub wpis do katalogu firm:
1.1. Opłata jest uiszczana po wystawieniu faktury przez Centrum Medycznego Puławska Sp. z o.o.
1.2. Portal powiat-piaseczynski.info zastrzega sobie prawo do egzekwowania płatności za zlecenie
przed emisją reklamy bądź publikacją artykułu sponsorowanego.
1.3. Przygotowanie projektu przez grafika powiatu-piaseczynskiego.info jest płatne.
1.4. Cennik wszystkich usług dostępny na stronie portalu (załącznik nr 2).
2. Opłata za ogłoszenie:
1.1. Należność za ogłoszenia jest realizowana przez system płatności DotPay według cennika
dostępnego na portalu powiat-piaseczynski.info
1.2. Portal powiat-piaseczynski.info zastrzega sobie prawo do egzekwowania płatności za
ogłoszenie przed emisją ogłoszenia.
1.3. W przypadku nie dokonania transakcji przez system płatności DotPay ogłoszenie nie zostanie
opublikowane.
3. Reklamacje:
1.1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia zleceniodawca zobowiązany
jest zgłaszać na bieżąco portalowi powiat-piaseczynski.info.
1.2. Redakcja portalu ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona,
portal powiat-piaseczynski.info po konsultacjach ze Zleceniodawcą, zobowiązany jest
sprostować wady i usterki w reklamie w możliwie szybkim terminie.
1.3. Emisja reklamy, w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zostanie wydłużona o czas
odpowiadający terminowi rozstrzygnięcia reklamacji i dokonania poprawek.
1.4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z opłacenia faktury wystawionej za złożone
zlecenie.

