MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC, KLÁŠTERSKÁ 135/II, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC, IČ: 00246875, DIČ: CZ00246875
TELEFON: 384497473, 384363546, E-MAIL: strelnice@jh.cz, WEB: www.jh.cz

OBJEDNÁVKA VÝLEPU PLAKÁTŮ
Objednatel: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa (včetně PSČ) ……….……………………………………………….………………………………………………………..
IČ: ………………….. DIČ: ….……………… Tel. kontaktní osoby: …....……………….....................................
E-mail kontaktní osoby: ……………………………………… Způsob doručení faktury: poštou / e-mailem*
Výlep od …………………… do …………....……… Formát: ……..……… Počet plakátů k výlepu: ………….. ks
Název kampaně: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Počet plakátovacích ploch – 16

*zakroužkujte zvolený způsob, lze označit obě možnosti

Cena výlepu:

Cena za vylepení plakátu, který nepřesáhne plochu formátu A2 na výšku, je 6 Kč vč. DPH
za den (A4, A3, A2).
Plakáty velikosti A1 a A0 nevylepujeme.
+ poplatek za expresní výlep 300 Kč
Tento ceník se nevztahuje na akce pořádané městem
Jindřichův Hradec.

Pravidla pro příjem a výlep plakátů:
Standardní výlepový den: pondělí (uzávěrka příjmu v pátek v 17:00)
Sběrné místo: Informační středisko města Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Otevírací doba: po–pá 8:00–17:00
Plakátovací (výlepovou) kampaň lze objednat výhradně do neděle před některým z dalších výlepových dní.
Cena je kalkulována za každý den trvání kampaně (od pondělí do neděle = 7 dní).
Cena za výlep plakátů bude uhrazena na základě faktury vystavené městem Jindřichův Hradec po skončení výlepové kampaně. Datum
uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den výlepové kampaně (neděle).
V případě nevylepení plakátů (např. z důvodu naplnění kapacity výlepových ploch), bude objednatel informován o počtu skutečně vylepených
plakátů. V případě úplného naplnění kapacity výlepových ploch si město vyhrazuje právo nevylepit žádný dodaný plakát, popř. zkrátit
výlepovou kampaň u již vylepených plakátů, které nepropagují kulturní nebo společenskou událost.
Rezervace a garantovaný výběr místa na výlepových plochách se neprovádí!
Ceny jsou platné od 01.06.2022.

Město Jindřichův Hradec si vyhrazuje právo odmítnout výlep plakátů:
a) z důvodu právně závadného obsahu reklamy, tzn., pokud obsah či šíření reklamy bude v rozporu s právními předpisy,
zásadami poctivého obchodního styku, rozhodnutími orgánů veřejné správy, dobrými mravy nebo etickými pravidly anebo
ohrožuje veřejný pořádek dle příslušných právních předpisů
b) v případě, kdy objednatel byl opakovaně nebo je v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči městu Jindřichův
Hradec
V případě, že město Jindřichův Hradec, prostřednictvím Městské kultury Jindřichův Hradec, odmítne výlep plakátů z některého výše uvedených
důvodů, není v prodlení s realizací výlepu.
V případě většího množství zadaných výlepových kampaní, než je kapacita výlepových ploch, mají přednost výlepové kampaně v tomto pořadí:
1. kulturní a společenské události pořádané městem Jindřichův Hradec, 2. kulturní a společenské události pořádané ostatními pořadateli v
J. Hradci, 3. sportovní události, 4. ostatní kampaně (při větším množství výlepových kampaní stejné kategorie mají přednost plakáty doručené
do sběrného místa dříve).
Změny vyhrazeny.
Datum a čas přijetí objednávky:

Podpis (razítko) objednatele:

