
REGULAMIN KORZYSTANIA  

ZE SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH 

 

 

§1 

1. Regulamin określa zasady umieszczania materiałów informacyjnych lub reklamowych na 

słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Gorlice stanowiących własność Agencja 

reklamowa Format A4 Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, przy ulicy św. Mikołaja 3A, kod 

pocztowy 38-300, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa Śródmieście w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000696217, NIP: 7382153001, REGON: 368316175,  

z kapitałem zakładowym 25 000,00 zł w pełni opłaconym, która jednocześnie jest ich 

operatorem (zwana dalej spółką). 

 

2. Przez słupy ogłoszeniowe rozumie się słupy stojące na terenie miasta, których wykaz jest 

dostępny na stronie internetowej https://formata4.com.pl/słupy-ogłoszeniowe. Słupy 

ogłoszeniowe są oznaczone informacją o operatorze wraz z danymi kontaktowymi dla 

Klientów, którzy chcą umieścić reklamę-ogłoszenie. 

 

3. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe są umieszczane na słupach 

ogłoszeniowych wyłącznie odpłatnie przez pracowników spółki. Wysokość opłat  za 

wywieszanie materiałów informacyjnych lub reklamowych na słupach reguluje cennik 

dostępny na w/w stronie internetowej.  

 

4. Spółce Agencja reklamowa Format A4 Sp. z o.o. przysługuje prawo odmowy wykonania 

usługi w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych, dobrych 

obyczajów itp. w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia oraz w 

przypadku braku miejsca na słupach ogłoszeniowych lub też z innych przyczyn, które 

Operator uzna za zasadne.  

 

5. Samowolne umieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach bez pisemnej zgody spółki jest 

zabronione pod rygorem odpowiedzialności finansowej. Naruszenie w/w warunków będzie 

skutkowało naliczeniem kary w wysokości 50zł (netto) za każdą dobę bez względu na format 

oraz rodzaj ogłoszenia-plakatu.  

 

6. Ogłoszenia i plakaty wywieszane bez zezwolenia spółki będą niezwłocznie usuwane na 

koszt i ryzyko właściciela ogłoszenia lub plakatu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za 

usunięty plakat lub ogłoszenie, które może zostać zniszczone.  

 

§2 

1. Określa się następujące zasady zlecania oraz wykonywania usługi polegającej  

na rozklejaniu plakatów lub ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta: 

- zlecenie plakatowania następuje wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby spółki lub 

na adres e-mail: gorlice@formata4.com.pl 

- spółka przystępuje do wykonania usługi po pełnym opłaceniu zamówienia oraz uzgodnieniu 

wszelkich kwestii związanych z projektem, tekstem itp., ewentualnie po jego dostarczeniu 

przez zleceniodawcę, 

- zleceniodawca do wyboru posiada różne formaty ogłoszeń, plakatów podanych na w/w 

stronie internetowej. 

https://formata4.com.pl/s�upy-og�oszeniowe


- zleceniodawca może wybrać słupy podane na stronie internetowej 

https://formata4.com.pl/słupy-ogłoszeniowe, na których rozklejane są ogłoszenia, plakaty. 

- o miejscu umieszczania plakatu na wskazanym słupie decyduje pracownik dokonujący 

plakatowania, kierując się zasadą nie zaklejania plakatów i ogłoszeń aktualnych. 

- w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych. np. złe warunki 

atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie, 

- czas ekspozycji ogłoszenia, plakatu podany jest na zamówieniu z możliwością przedłużenia 

ekspozycji o kolejny ustalony okres. 

- spółka nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich 

lub warunków atmosferycznych. 

- spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne naruszenie  

praw osób trzecich w związku z treścią zamieszczonego plakatu lub ogłoszenia 

- spółka może odmówić wywieszenia ogłoszeń w przypadku braku miejsca  

reklamowego lub w przypadku braku możliwości wykonania zamówienia. 

 

§3 

1.Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia należy zgłaszać podczas trwania ekspozycji, w 

przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane.  

2. Zmiany warunków korzystania ze słupów ogłoszeniowych mogą nastąpić jedynie w drodze 

indywidualnego, pisemnego uzgodnienia z właścicielem tj. spółką Agencja reklamowa 

Format A4 Sp. z o.o.. 

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z Ustawą o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. przez spółkę Agencja reklamowa Format 

A4 Sp. z o.o. dla celów związanych z realizacją zamówienia. 

4. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę VAT lub dowód sprzedaży. 

 

https://formata4.com.pl/s�upy-og�oszeniowe

