
Regulamin ogłoszeń i reklam  
Gazety Lokalnej Taka Gmina 

 
I. Przepisy Ogólne  
 
Wydawca Gazety Lokalnej Taka Gmina – Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach, ul. 
Różana 10, 21-025 Niemce.  
Reklamodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację reklamy Gazecie Lokalnej 
Taka Gmina 
Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację ogłoszenia drobnego 
w Gazecie Lokalnej Taka Gmina  
Reklama – usługa polegająca na publikacji ogłoszenia w formie modułu 
o podstawowych wymiarach 445 mm (szer.) x 328,4 mm (wys.), w Gazecie Lokalnej 
Taka Gmina, na dowolnie wybranej stronie z wyłączeniem stron: 1, 2, 3 i przedostatniej. 
Ogłoszenie drobne – usługa polegająca na publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcy do 
160 znaków (ze spacjami) na przedostatniej stronie Gazety Lokalnej Taka Gmina. 
Kondolencje – usługa polegająca na publikacji ogłoszenia wyrażającego współczucie i 
żal z powodu śmierci bliskiej osoby w formie modułu w Gazecie Lokalnej Taka Gmina.  
 

II. Zasady przyjmowania i zamieszczania ogłoszeń 
 
1. Publikacja ogłoszenia płatnego dokonywana jest na podstawie formularza, będącego 
załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio w 
redakcji Gazety Lokalnej Taka Gmina przy ul. Różanej 10 w Niemcach. Załącznik nr 1 jest 
dostępny na stronie www.niemce.pl oraz w Urzędzie Gminy Niemce i GOK. Ogłoszenie 
musi być zgodne z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.  
 
2. Publikacja ogłoszenia drobnego bezpłatnego o wartości przedmiotu nie większej niż 
tysiąc złotych dokonywana jest na podstawie kuponu zamieszczonego w Gazecie 
Lokalnej Taka Gmina, będącego załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu. Kupon 
należy dostarczyć do redakcji Gazety Lokalnej Taka Gmina przy ul. Różanej 10 w 
Niemcach lub Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.  
 
3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest uregulować należność za ogłoszenie płatne w 
terminie do 14 dni od wystawienia rachunku przez Wydawcę.  
 
4. Warunkiem publikacji ogłoszenia płatnego i ogłoszenia drobnego bezpłatnego 
w Gazecie Lokalnej Taka Gmina jest dostarczenie formularza ogłoszenia lub – w 
przypadku ogłoszenia bezpłatnego - kuponu do redakcji najpóźniej do 19 dnia każdego 
dnia miesiąca. Informacja o planowanej dacie kolejnego wydania będzie zamieszczana 
na stronie internetowej www.niemce.pl. Kupony znajdujące się w Gazecie Lokalnej Taka 
Gmina można dostarczyć do pokoju nr 103 w Urzędzie Gminy. 
 

http://www.niemce.pl/
http://www.niemce.pl/


5. Ogłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, naruszających przepisy prawa, 
moralności publicznej, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich. Wydawca nie 
przewiduje możliwości załączania zdjęć do ogłoszenia.  
 
6. Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie w Gazecie Lokalnej Taka Gmina 
potwierdza, że jest właścicielem rzeczy, którą chce sprzedać. Wydawca ma prawo 
dokonywania zmian w sposobie zapisu treści ogłoszenia drobnego, jeśli jest ono 
napisane niezgodnie z zasadami pisowni polskiej.  
 
7. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia drobnego narusza postanowienia 
niniejszego regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji 
ogłoszenia w Gazecie Lokalnej Taka Gmina.  
 
 

Zasady przyjmowania i zamieszczania reklam 
 
1. Publikacja reklamy dokonywana jest na podstawie zamówienia będącego 
załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu złożonego bezpośrednio w redakcji Gazety 
Lokalnej Taka Gmina przy ul. Różanej 10 w Niemcach lub w Urzędzie Gminy w Niemcach 
w pokoju nr 103. Załącznik nr 1 jest dostępny na stronie www.niemce.pl oraz w 
Urzędzie Gminy Niemce i GOK.  
 
2. Wydawca przyjmuje do publikacji reklamy przygotowane przez Reklamodawcę lub 
materiały potrzebne do zaprojektowania reklamy. Projektowanie reklamy jest 
dodatkowo płatne i zgodne z cennikiem reklam i ogłoszeń stanowiącym załącznik nr 2 
do zarządzenia.  
 
3. Reklamodawca zobowiązany jest uregulować należność za zamówioną reklamę 
w terminie do 14 dni po wystawieniu rachunku przez Wydawcę.  
 
4. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia drobnego narusza postanowienia 
niniejszego regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji 
ogłoszenia w Gazecie Lokalnej Taka Gmina. 
 

Zasady przyjmowania i zamieszczania kondolencji 
 
1. Publikacja kondolencji dokonywana jest na podstawie osobistego dostarczenia treści 
kondolencji przez Ogłoszeniodawcę do redakcji Gazety Lokalnej Taka Gmina przy ul. 
Różanej 10, 21-025 Niemce lub do pokoju nr 103 w Niemcach. 
 
2. Kondolencje publikowane są bezpłatnie. 
 

http://www.niemce.pl/

