
Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z warunkami reklamy w Kinoteatrze Słonko:

§ 1
1. Maksymalna długość spotu filmowego wynosi – 30 sekund.
2. Maksymalna długość wyświetlania planszy – 15 sekund (w zależności od ilości treści).
3. Zleceniodawca dostarcza spot/planszę w konkretnym formacie (*.dcp) na projektory kinowe

w dwóch rozdzielczościach FLAT 1998*1080 oraz SCOPE 2048*858.

§ 2
1. Zleceniodawca oświadcza,  iż  jest  uprawniony do  korzystania  ze  znaków,  wzorów,  nazw

handlowych i  innych elementów prezentacji,  które mogą być przedmiotem roszczeń osób
trzecich.

2. Kinoteatr  Słonko nie  odpowiada za treść wyemitowanych prezentacji  zamieszczonych na
spocie/planszy  reklamowej,  zastrzega  sobie  jednak  prawo  do  odmowy  wyświetlania
spotu/reklamy  w  przypadku  zawarcia  w  niej  elementów  nagości,  obscenicznych  czy
mogących godzić w poczucie estetyki.

§ 3
1. Istnieje możliwość podpisania umowy na 3, 6 lub 12 miesięcy.
2. W  zależności  od  długości  trwania  umowy,  ceny  wyświetlania  reklam  kształtują  się

następująco:
a) spoty:
- 3 miesiące – 1500 zł netto za miesiąc wyświetlania;
- 6 miesiące – 1250 zł netto za miesiąc wyświetlania;
- 12 miesięcy – 1000 zł netto za miesiąc wyświetlania.
b) plansze:
- 3 miesiące – 1000 zł netto za miesiąc wyświetlania;
- 6 miesiące – 900 zł netto za miesiąc wyświetlania;
- 12 miesięcy – 800 zł netto za miesiąc wyświetlania.



3. Umowa  podpisana  zostaje  na  okres  pełnych  miesięcy  (od  pierwszego  dnia  miesiąca
kalendarzowego  rozpoczynającego  umowę  do  ostatniego  dnia  miesiąca  kończącego
umowę).

4. Ze  względu  na  ograniczenie  czasowe  emitowanego  bloku  reklamowego,  o  wyborze
wyświetlanych reklam będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

§ 4
1.  Płatność za usługę (kwota netto + podatek VAT) następuje przelewem w terminie 3 dni, na

podstawie faktury wystawionej przez Śremski Ośrodek Kultury pierwszego dnia każdego
miesiąca kalendarzowego (płatność z góry za każdy miesiąc). 

2.  W wypadku braku zapłaty we wskazanym wyżej terminie Śremski Ośrodek Kultury wstrzyma
emisję spotu/planszy do czasu uregulowania zapłaty wynagrodzenia.

§ 5
1.  Rozwiązanie  umowy  następuje  po  wykonaniu  usługi,  zgodnie  z  terminem  określonym  

w umowie.
2. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ze  skutkiem

natychmiastowym, jeśli:
a/ któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w niniejszej umowie;
b/ Zleceniodawca nie wykonuje powierzonych mu zadań;
c/  Zleceniodawca  nie  uiszcza  wynagrodzenia  na  rzecz  Zleceniobiorcy  w  określonej
wysokości, w określonym terminie.

3.  Rozwiązanie umowy przed upływem terminu określonego w § 5 pkt  1  musi  mieć formę
pisemną.

Zapraszamy do kontaktu:

Śremski Ośrodek Kultury
ul. Mickiewicza 77
63-100 Śrem
tel. 889 647 418
e-mail: biuro@sok-srem.pl


