CENÍK INZERCE ŽACLÉŘSKÉHO ZPRAVODAJE
uvedené ceny jsou s 21% DPH

1/1 strany A4
1 180,- Kč (s DPH)

1/3 strany A4
395,- Kč (s DPH)

1/2 strany A4
590,- Kč (s DPH)

1/6 strany A4
200,- Kč (s DPH)

1/4 strany A4
295,- Kč (s DPH)

1/8 strany A4
150,- Kč (s DPH)

1/16 strany A4
75,- Kč (s DPH)

- Soukromá inzerce
Řádková inzerce (3 řádky ve sloupku):
daruji, za odvoz - zdarma
prodej a nákup osobních věcí - 20,- Kč
auta, nemovitosti - 50,- Kč
přání, poděkování (v případě volného prostoru) - zdarma
- Všeobecné podmínky zadání inzerce a příspěvků
Žacléřský zpravodaj přijímá inzeráty na základě objednávky nebo smlouvy a dodaných podkladů. Za včasné dodání
bezchybných textů a podkladů inzerátu pro tisk je zodpovědný zadavatel. Zadavatel je odpovědný za obsah a právní
přípustnost textových a podkladových podkladů pro inzerci. Zpravodaj neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných
inzerátech a není povinen zkoumat zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
Příspěvky od občanů týkajicí se města, kultury, sportu, charitativních a nekomerčních akcí, nekomerční akce pořádané městem
nebo organizacemi s městskou působností na území města Žacléř a jeho blízkého okolí: Bobr, Černá Voda, Rýchory,
Prkenný Důl - zdarma.
Názory občanu, organizací či politických uskupení max. jednou 1/2 strany (do 3400 znaků s mezerami, písmo Times New Roman,
vel. 10) - Jedna odpověď na reakci protistrany. V případě požadavku na uveřejnění větších článků, či dalších reakci na stejné
téma, bude zveřejnění zpoplatněno dle ceníku inzerce a v závislosti na volném prostoru.
Zadávání příspěvků se řídí výhradně tiskovým zákonem 46/2000 Sb. - § 4 Odpovědnost za obsah v periodickém tisku.
- Umístění inzerátu (příspěvku)
Zpravodaj si vyhrazuje právo upravit rozměr z důvodu sestavení inzertní nebo redakční strany. Pokud zadavatel předá
graﬁcky nezpracovaný inzerát, bude redakcí Žacléřského zpravodaje zpracován a účtován dle náročnosti výroby (cena za
výrobu není zahrnuta v ceně inzerátu). Inzerát bude umístěn dle daných podmínek a možností sazby zpravodaje, pokud jeho
přesné umístění není součástí objednávky.
- Právo odmítnout inzerát (příspěvek)
Zpravodaj si vyhrazuje právo odmítnout zakázku z důvodu obsahu, původu nebo technické normy, jestliže je v rozporu se
zákony, úředními předpisy, nebo poškozuje zpravodaj či jeho vydavatele - Městský úřad v Žacléři. Zpravodaj může
odmítnout inzerát z důvodu nevyhovujících podkladů pro přípravu a provedení tisku. Toto ustanovení se týká zejména
nevyhovujících obrázků a nečitelného textu.
- Technické podmínky
Dodání podkladů - Word a jiné textové editory, fotograﬁe a loga v tiskovém rozlišení 300dpi.
Soubory v programech: .pdf, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw.
Nosná média: CD-ROM, USB Flash disk, e-mail. Jiné podklady lze akceptovat po dohodě.
Menší formáty - po dohodě.
Příspěvky, inzerci nebo podklady pro její zpracování, přijímá redakce vždy do 17. v měsíci, kdy je uzávěrka aktuálního
čísla.
- Slevy - Vydavatel poskytuje 10% slevu od šestého opakování a 20% na roční předplatné.

