Regulamin
zamieszczania reklam na stronie internetowej
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna
w Częstochowie
www.pks-czestochowa.pl
----------------------------------------------------------------------------------Podstawowe pojęcia:
1. Zleceniobiorca - PKS Częstochowa S.A. z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy
Krasińskiego 14/24, właściciel witryny internetowej www.pks-czestochowa.pl.
2. Zleceniodawca - każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, zlecająca lub rezerwująca emisję reklamy na stronie
internetowej Zleceniobiorcy.
3. Reklama - przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z
towarów lub usług, popieranie określonych spraw i idei, bądź osiągniecie innego efektu
pożądanego przez Reklamodawcę w postaci:
a. Banera reklamowego,
b. Linka sponsorowanego – tekstowego lub graficznego
4. Emisja – czas zamieszczania reklamy.
5. Zamówienie – zamówienie emisji reklamy.
----------------------------------------------------------------------------------Postanowienia ogólne
1. Określenie ‘Regulamin’ oznacza regulamin zamieszczania Reklam.
2. Zamieszczanie Reklamy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Zamieszczenie Reklamy jest równoznaczne ze zgodą na publikowanie zawartych w niej
danych.
4. Wpisywanie danych jest dobrowolne.
5. Zleceniodawca zamieszczając swoje dane wyraża zgodę na: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, udostępnianie, opracowywanie swoich udostępnionych danych
osobowych przez Zleceniobiorcę.
6. Osobami uprawnionymi do zamieszczania Reklam są osoby pełnoletnie.
7. Reklamy w postaci Banera reklamowego i Linka sponsorowanego sprzedawane są w
emisjach: miesiąc, 3 miesiące, pół roku i rok.
8. Cennik zamieszczania Reklam stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wszystkie
ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
----------------------------------------------------------------------------------Zamawianie, realizacja zamówień i warunki płatności
1. Zlecenie emisji Reklamy dokonuje się pisemnie na odpowiednim formularzu, dostępnym
w:
a. sekretariacie Zleceniobiorcy w Częstochowie, ul. Krasińskiego 14/24,
b. Biurze Obsługi Podróżnych na dworcu PKS w Częstochowie, Aleja Wolności 45
c. Pod adresem www.pks-czestochowa.pl/reklamy_platne/regulamin_reklam.pdf
2. Zlecenie musi zawierać:
a. rodzaj zamawianej reklamy ( Baner reklamowy A lub B, Link sponsorowany),
b. jednostkę rozliczeniowa - czas trwania Emisji (1 miesiąc, 3 miesiące, pół roku,
rok),
c. lokalizację reklamy i ewentualne dodatkowe warunki,
d. dane identyfikujące Zleceniodawcę: imię i nazwisko osoby zlecającej, dane firmy
zamawiającej, adres, telefon, faks, NIP
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e. dane Zleceniobiorcy, imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie, adres, telefon,
faks, termin wystawienia faktury VAT, termin płatności faktury VAT, nazwę banku
i numer konta, na które powinny zostać przelane pieniądze przez Zleceniodawcę;
f. podpis i pieczęć Zleceniodawcy.
Podpisując Zlecenie emisji Reklam, przygotowane przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca
oświadcza, że:
a. posiada odpowiednie umocowanie do składania zamówienia oraz podpisania
umowy o emisje Reklamy;
b. jest uprawniony do posługiwania się - użytymi w zleconych do emisji materiałach
reklamowych - informacjami, danymi, fragmentami utworów, wizerunkami,
znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami
stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw
pokrewnych,
c. prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub wzorów
zdobniczych, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych praw wymaganych
w celu emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę;
d. zlecana emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie
narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;
e. zlecana emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a PKS
Częstochowa S.A. nie ponosi odpowiedzialności prawnej wynikającej ze złamania
przepisów prawa przez Zleceniobiorcę.
Pełnej płatności za kampanię należy dokonać przed jej Emisją, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na formularzu zamówienia.
Tylko Zamówienia potwierdzone przez Zleceniobiorcę pisemnie (w formie faksu lub listu
elektronicznego(e-mail) oraz opłacone przez Zleceniodawcę są wiążące.
Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez
Zleceniobiorcę z tym, że Emisja może zostać odwołana przez Zleceniodawcę w całości lub
części w następujących przypadkach:
a. w okresie do 30 dni poprzedzających rozpoczęcie Emisji bez ponoszenia opłat;
b. w okresie od 29 do 1 dnia poprzedzającego rozpoczęcie Emisji po uiszczeniu kary
umownej w wysokości 10% opłaty;
c. w trakcie Emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty.
Rezygnacja z całości lub części Zamówienia musi być dokonana na piśmie lub w formie
elektronicznej, w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.
Jeżeli z przyczyn obiektywnych Emisja nie została w pełni zrealizowana w zamówionym
okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji.

Przestrzeganie prawa, treść i styl reklam
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zamieszczania Reklam nienaruszających praw osób
trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa.
2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zamieszczenia Reklamy.
3. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron, na których będą
prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy.
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Reklam słowami
"reklama”, " ogłoszenie płatne", "sponsor", "link sponsorowany" lub równoznacznymi.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po
stronie Zleceniobiorcy w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do:
a. odmowy oraz wstrzymania emisji Reklam bez podania przyczyny, w szczególności,
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści lub treści strony docelowej

wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub
naruszają słuszne prawa osób trzecich, w tym firmy lub pracowników PKS
Częstochowa S.A.
b. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
c. czasowego lub trwałego wyłączania działu ogłoszeń,
d. odmowy oraz do wstrzymania Emisji również w wypadku, jeżeli treść lub forma
reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Zleceniobiorcy,
7. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a. treść i zawartość merytoryczną zamieszczanych reklam,
b. zamieszczanie przez Zleceniodawców danych niezgodnych z prawdą lub
fałszywych,
c. straty moralne i finansowe wynikłe z treści zamieszczanych Reklam.
Warunki techniczne
1. Baner reklamowy to graficzny element strony html mający postać pliku gif, png lub jpg.
Pliki typu gif mogą zawierać animację (tzw. gif animowany).
2. Do emisji przyjmowane są Banery o wymiarach 560x80 (typ A) oraz 180 x 100 ( typ B )
pikseli.
3. Maksymalna wielkość pojedynczego banera wynosi 50 kB. Wyższa, po dodatkowych
uzgodnieniach i może wiązać się ze zwiększoną opłatą.
4. Integralną częścią Banera typu A i B oraz linka sponsorowanego jest hiperłącze czyli
odnośnik do adresu URL reklamowanej strony internetowej.
5. Do Banera typu A i B oraz Linku sponsorowanego, dopuszcza się dołączenie krótkiego
(do 30 znaków ) tekstu alternatywnego (tzw. ALT).
6. Banery typu B (180x100 pikseli) prezentowane są na wszystkich stronach serwisu
www.pks-czestochowa.pl na których występuje pasek bocznego menu w/w serwisu.
7. Link sponsorowany to tekstowy element strony html mający postać odnośnika(czyli
składający się z tekstu oraz adresu URL strony) do reklamowanej strony html
Zleceniodawcy.
8. Link sponsorowany prezentowany jest na wszystkich stronach serwisu www.pksczestochowa.pl na których występuje pasek bocznego menu w/w serwisu.
9. Uaktywnienie linka do strony docelowej spowoduje otwarcie w osobnym oknie
wskazanej strony Zleceniodawcy.
10. W miejscu Linka sponsorowanego, Zleceniobiorca dopuszcza możliwość zamieszczenia
Linka graficznego (rodzaj bardzo małego Banera o rozmiarze 180 x 20 pikseli)
11. Wywołanie powodujące wyświetlenie dodatkowych reklam lub animacji wykonanych w
jakiejkolwiek technologii i formie, traktowane będzie jako naruszenie regulaminu i
zerwanie umowy z winy Zleceniodawcy, bez prawa reklamacji
12. Zarówno Link sponsorowany jak i oba typy Banerów reklamowych, będą się odnosić
wyłącznie do stron html.
13. Tekst w Linku sponsorowanym nie powinien być dłuższy niż 25 znaków w rozmiarze 8
punktów
14. Kolejność w jakiej wyświetlane są pojedyncze linki na liście Linków sponsorowanych
jest ustalana w kolejności zgłoszenia lub listy Zleceniodawcy.
15. Materiały w postaci Banerów reklamowych oraz Linków sponsorowanych powinny być
dostarczone do Zleceniobiorcy najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Emisji
Reklamy, pocztą elektroniczną na adres reklama@pks-czestochowa.pl, względnie na
nośniku magnetycznym lub pamięci flash (pendrive)
16. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym czasie treści i wyglądu
serwisu www.pks-czestochowa.pl i w związku z tym zastrzega sobie prawo do zmian
tych stron serwisu, w których emitowana jest Reklama.

17. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w dostarczone materiały reklamowe
w sytuacji, kiedy ich zawartość może być niebezpieczna dla serwisu Zleceniobiorcy.
18. Zleceniobiorca nie dopuszcza możliwości takiego konstruowania Banera lub Linka
sponsorowanego, aby grafika lub jakakolwiek część Reklamy, pobierana była z witryny
lub innego źródła wskazanego przez Zleceniodawcą
Postępowanie końcowe
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili
udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.pks-czestochowa.pl
Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2010 roku.

Załącznik nr 1 regulaminu zamieszczania reklam

Formularz zamówienia reklamy
na witrynie www.pks-czestochowa.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane Zleceniobiorcy:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie S.A.
ul. Krasińskiego 14/42, 42-200 Częstochowa
NIP: 573-020-61-94
ING Bank Śląski SA O/Częstochowa
Nr: konta: 46 1050 1142 1000 0005 0162 3433
Sekretariat ul. Krasińskiego 14/24, tel. 34 37-91-130, fax 34 37-91-117
e-mail: sekretariat@pks-czestochowa.pl
Biuro Obsługi Podróżnych, Al. Wolności 45 (dworzec) tel./fax 34 37-91-145
e-mail: biuro.podrozy@pks-czestochowa.pl
Konto poczty elektronicznej obsługi reklam płatnych – reklama@pks-czestochowa.pl

Dane zamawiającego:
Nazwa
Adres
Nazwisko i Imię osoby do
kontaktu
Telefon
e-mail
Dane zamawiającego do faktury:
Nazwa
Adres
NIP
Bank i Nr konta
bankowego
Telefon
e-mail
Szczegóły zamówienia:
Rodzaj (baner, link ) i rozmiar reklamy
Czas emisji ( miesiąc, kwartał, 6 miesięcy, rok )
Sugerowana data rozpoczęcia emisji
reklamy
Uwagi
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem emisji reklamy i akceptuję zawarte w nim
warunki.
( Pieczęć ) podpis składającego zamówienie

Załącznik nr 2 regulaminu zamieszczania reklam

Tabela opłat
zamieszczania reklam na witrynie internetowej
www.pks-czestochowa.pl ( ceny netto PLN, nie zawierają VAT )
Cennik
reklam na witrynie PKS Częstochowa S.A.
www.pks-czestochowa.pl

Strony główne:
- Aktualności,
- Rozkład jazdy Wyszukiwarka

Kolumny
boczne
( lewa/prawa )

Emisja reklamy
1 m-c

3 m-ce

pół
roku

1 rok

baner

560 x 80
pikseli

80,00

210,00

330,00

600,00

baner

180 x 100
pikseli

60,00

150,00

240,00

360,00

tekstowy link
sponsorowany
(w dwóch
wierszach)

Maksymalnie
2x25 znaków

10,00

25,00

40,00

60,00

graficzny link
sponsorowany

Maksymalnie
180 x 20
pikseli

20,00

50,00

80,00

120,00

baner

180 x 100
pikseli

60,00

150,00

240,00

360,00

baner

560 x 80
pikseli

80,00

180,00

270,00

480,00

baner

180 x 100
pikseli

60,00

150,00

240,00

360,00

Pozostałe
strony

