
1.

1.

Regionalny Szpita!
SpecialisĘczny
im. dr. Wł. Biegańskiego
w Crudziądzu

Regulamin wynajmu powierzchni reklamowych
w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym

im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

§1

Regulamin wynajmu powierzchni reklamowych określa ogólne zasady odpłatrego

udostępniania miejsca na Wznaczonych do tego tablicach informacyjnych Regionalnego

Szpitala Specjalis§cznego im. dr. Wł. Biegńskiego w Grudziądz|l, zwanęgo dalej

Szpitalem, pod materiaĘ reklamowe.

Tńlice informacyjne znajdują się w głównych ctągach komunikacyjnych Szpitala.

Dokładne rozmieszczenie tablic określa ZŃączńknr 1 do niniejszego regulaminu.

§2

Tablice informacyjnę przeznaczone są do odpłatnego umieszczańa na nich plakatów,

ulotek oraz innych materiałów reklamowych. Cennik opłat stanowi Załączńk nr 2

do niniej szego Regulaminu.
Zattieszczenie materiałów reklamowych jest mozliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora

Szpitala oraz podpisaniu (Jmowy najmu powierzchni pod materiały reklamowe, zwanĄ
dalej Umową, której wzór stanowiZńączńk nr 3 do niniejszego Regulaminu.

W umowię zawarte będą m. in. czas ekspozycji, ilość materiałów oraz całkowity

tygodniowy kosź najmu.

Wszelkie materiaĘ przed zarrtieszczeńem na tablicach informacyjnych należy

skonsultować z pracownikiem DziahlMarketingu i Promocji Zdrowia.
Po dopełnieniu formalności Najemca zobowiązuje się do rozmieszczenia materiałów

reklamowych zgodnie z Umową, w miejscach do tego Wznaczonych, w sposób

nie naruszający prawidłowego odbioru pozostaĘch materiałów widniejących na tablicach

informacyjnych.
Materiały reklamowe powinny byó zamieszczone na tablicach informacyjnych w sposób

pozwalający na łatwe ich usunięcie lub przemieszczeńe,Ę.bez uzywania taśmy klejącej,

kleju, itp. Dopuszcza się zarlięszczańe materiałów jedynie za pomocą szpilek lub

pinezek.
Zarlieszczane materiały nie powinny kolidować z wizerurft<lem i marką Szpitala

i nie mogą byó uciĘIiwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Wlłrajmujący ma prawo do przemieszczeńa widniejących materiałów w obrębie danej

tablicy informacyjnej w celu dostosowania posiadanego miejsca do prawidłowego

odbioru pozostałych treści.

Bezwzględnie zakazuje się reklamy usług pogrzebowych.
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Regionalny Szpital
Specialistyczny
im, dn Wł, Bieqańskieqo
w Crudziądzu

§3

Szpital zobowiązany jest do wystawiania faktur za real:r,ację umowy z ostatnim dniem

miesiąca rozliczeniowego.
Na prośbę Najemcy istnieje możliwość wystawienia faktury z dniem zakonczenia okresu

trwania umowy.
3. Najemca zobowtązany jest do zapłaty za realizację umowy w ciągu 14 dni

od wystawienia faktury.
4. W przypadku braku zapłaty za fakturę w powyźszym terminie Szpital naliczy ustawowe

odsetki.

1.

§4

Umowa może zostac przedłużona na pisemną prośbę Najemcy, złożoną nie później
niZ7 dni przed jej zakończeniem.
W przypadku rozwiązanta lub wygaśnięcia umowy, Najemca ma obowiązek usunąó

zamlęszczone materiały reklamowe w ciągu 3 dni roboczych począwszy od dnia
następującego po ostatnim dniu obowiagywania umowy. Jeśli Najemca nie dotrzyma
umowy w tym zakresie, materiały o których mowa powyzej zostaną usunięte przez
słuzby Szpitala, natomiast fakturą za tę pracę obciązony zostanie podmiot, z ktorym
zawarta była umowa.

§5

Zabranta się zarieszczańa jakichkolwiek materiałów reklamowych, bądż
informacyjnych na terenie Szpitala, w miejscach nie objętych niniejszym regulaminem.
Materiały zatieszczonę bez zgody Dyrektora Szpitala będą niezwłoczńę usuwane
na kosź podmiotu, którego reklama dotyczy.
Sankcje za utnieszczatie materiałów informacyjnych w miejscach niedozwolonych
określa art.63aKodeksu wykroczeń (Dz.U.1971 Nr 12poz.II4 zpóźn zmianami):

§1 ,,Kto vlnieszcza w miejscu publicznym do tego ńeprzentaczonym ogłoszenie,
plakat, aftsz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny
w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzyrłmy".

§2 ,,W razie popełnienia wykroczenia możma orzęc przepadek przedmiotów
służących hlb przeznaczonych do popełnienia wykroczeńa, choóby nie stanowiły
własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego".
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Regionalny Szpital
SpecialisĘczny
im. dI Wł, Biegańskiego
w Grudziądzu

§6

1. Szpital zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru materiałów reklamowych,
jak równiez do odmow zawarcia umowy w przypadku, gdy tablice informacyjne

są całkowicie wypełnione.
Pierwszeństwo przy wyborzę materrńów umieszczartych na tablicach informacyjnych

mają treści o tematyce zvliryanej z medycpą oraz profilaktyką w ochrońe życia
i zdrowia.
W wyjątkolvych przypadkach Dyrektor Szpitala zastrzega sobie prawo do odstąpienia

od pobieraniaopłaty za udostępnienie powierzchni pod materiały reklamowe.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za straĘ poniesione w przypadku zńszczenia
materiałów reklamowych przez osoby trzęcie z winy nie \eżącej po stronie Szpitala.

W takim przypadku Najemca ma prawo do zamieszczeńa materiałów reklamowych

ponownie w ramach zawartĄ umowy.

Zatwierdzam Regulamin

Zńącznik<t:
1. Załączńknr 1 - Rozmieszczenie tablic informacyjnych na terenie Regionalnego Szpitala

SpecjaliĘcznego im. dr. Wł. Biegńskiego w Gradziądnl
2. Załączńk nr 2 - Cennik opłat za wynajem powierzchni reklamowych na tablicach

informacyjnych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegńskiego
w Clrudziądzu

3. Zńączńknr 3 - Umowa najmu powierzchni pod materiały reklamowe

ca Prawny
v,a l|róblewska
Tr 299/84
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Regionalny Szpital
Specia!isĘczny
im. dr, Wł, Biegańskiego
w Crudziądzu

Załącznik nr I do Regulaminu wpajmu powierzchni reklamowych w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Rozmieszczenie tablic informacyjnych na terenie Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu:
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Budynek Mieisce Ilość Wvmiar

,rA"
Pafter łącznik między Oddziałem Neurochirurgicznym
i Oddziałem Neurologicznym 1 150 x 100

,rB"
I piętro poczekalnia przed punktem poboru materiału
do badań laboratoryinych przy Laboratorium Analitycznym

1 150 x 100

,rD"

Poczekalnia przed Centralną Reiestracią 1 150 x 100
Poczekalnie poradni specjalistycznych - parter (lewe i prawe
skrzydło)

) 150 x 100

Poczekalnie poradni specjalistycznych * I piętro (lewe i prawe
skrzydło)

) 150 x 100

Poczekalnie poradni specjalistycznych II piętro (lewe
i prawe skrzydło)

ż 150 x 100

E" Parter, ściana na prawo od weiścia do kaplicy, naprzeciw wind 1 150 x 100

orK"-SoR
Dzieciecv

Korytarz, ściana niedaleko rej estracj i 1 150 x 100

M,, parter - poczekalnia przy ooradni 1 150 x 100

,rNo'
Parter poczekalnia, ściana po lewej stronie patrząc
na reiestracię

1 150 x 100

,rO"
Parter - wejście główne, poczekalnia, ściana po prawej stronie
Datrzac na reiestracię

1 150 x 100

T,o I piętro, obok weiścia do Sekretariatu Dyrektora 1 150 x 100

,rW'o-Bar
ooPod

Oliwką'
Filary przed wejściem do Baru (do wvboru iedna z dwóch tablic) 2 120 x 90
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$
ł

E[,
4



Regionalny Szpital
SpecialisĘczny
im. dr Wł. 8iegańskiego
w Crudziądzu

ZŃącmik nr 2 do Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznymim. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Cennik opłat za wnajem powierzchni reklamowych
na tablicach informacyjnych Regionalnego Szpitala SpecjalisĘcznego

im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądza

1. Stawki zav,rynĄem powierzchni reklamowych na tablicach informacyjnychzaktzdy
rozpoczęĘ Ędzieft (7 dni):

Format Cena

<A.5 to00 zł l sńukanetto*

<A4 2,00 zl l sztukanetto*

<A.3 4,00 zl l sztukanetto*

<A2 6,00 zł l sńukanetto*

*Cena netto - do każdej ceny na|ezy do|iczyć podatek VAT

2. Format A2 - jest to maksymalna wielkość powierzchni reklamowej do wynajęcia
na tablicach informacyj nych.



Re9ionalny Szpita!
SpecialisĘczny
im. dr. Wł, Biegańskiego
w Crudziądzu

Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu powierzchni reklamowych w Regionalnym Szpitalu
SpecjalisĘcznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

UMowA NR ........ ..tDMiPZl201,6

NAJMU POWIERZCHNI POD MATERIAŁY REKLAMOWE

Zawartaw Grudziądzu w dniu .. r. pomiędzy:

legitymującymlą się dowodem osobistym nr . . plowadzącyrnlą działalność

gospodarczą pn. .

posiadającym wpis do CEIDG pod nr

NIP: . ., REGON:

Tel.: . e-mail:

zwanymląw dalszej części umowy Najemcą

a
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,
ul. Rydygiera I5l17, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-20-08-352, REGON: 870298738
reprezentowanym przez Dyrektora - Marka Nowaka
zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym.

§1

Przedmiotem umowy jest wynajem powierzchni pod materiały reklamowe dostarczonę ptzęz
Najemcę.

§2

1. Umowa obejmuje materiały reklamowe:

a) w formie plakatów / ulotek / innych materiałów reklamowych* fiakich

b) w ilości ..... sztuk,

c) w formacie

d) w cenie . . . ... zŁ za jedną sztukę,

e) w łącznej cenie wynajmu: .. .. zł za I tydzień (7 dni).

* Właściwe podkreślić
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Regionalny Szpital
SpecialisĘczny
im. dr Wł, Biegańskiego
w Crudziądzu

Najemca zobowiązuje się do dostarczenia materińów reklamowych własnym środkiem

transportu oraz rozmieszczeńa ich zgodnie z ustalonymi ilościami, formatem

ilokalizacją.
Najemca zobowiązuje się do usunięcia zartieszczonych materiałów reklamowych

w ciągu 3 dni roboczych począwszy od dnia następującego po ostabrim dniu

obowiąąnvania umowy. Nie dotrzymanie umowy w tym zakresie skutkowaó będzie

usunięciem matęriałów ptzezWynajmującego. Fakturązapovlyższe czynności obciąZony

zostanie Najemca.

Najemca ma prawo w terminie 7 dńptzed końcem trwania umowy rwróció się w formie
pisemnej do Wynajmującego z prośbą o jej przedfużenie.

Materiały tozmieszczone poza zawartąumową, bezńedza i zgody Wynajmującego będą

usuwane, a kosźem tej cąmności obciążony zostanie Najemca.

§3

1. Całkowitą tygodniową wysokość opłat za wynajem powierzchni pod materiały

reklamowe określa § 2, pkt 1 e) niniejszej umowy.

§4

1. Podstawą zapłaty za realtzację niniejszej umowy będzie faktura wystawiona w ostatnim

dniu miesią ca r ozltczęniowe go.

2, Najemca zobowiązĄe się do zapłaty należności określonej w fakturze w ciągu i4 dni

od daty jej wystawienia.
3, W przypadku braku zapłaty za fakturę w powyzszym terminie Wynajmujący naliczy

ustawowe odsetki.

§5

Umowa zostaje zawartanaczas określony od dnia .... r. do dnia . ........... r.

§6

1, Umowa możę zostac rozwiązana w trybie natychmiastowym, gdy:

a) Najemca zamieszczamateriały reklamowe w ilości przektaczającej ilośó wskazaną

w umowie,
b) Najemca zamieszcza matęriały reklamowe na terenie Szpitala, w miejscach do tego

nlęprzeznaczonych,

c) Najemca nie opłacił faktury za realizację umowy w terminie wskazanym w §4,
pkt2.
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Re9ionalny Szpital
SpeciaIisĘczny
im. dr. Wł, Biegańskiego
w Crudziądzu

Umowa może zostaó rczńązana ptzez Wynajmującego z zachowaniem 7-dniowego

okresu wypowiedzenia w przypadku zmian organizacyjnych Szpitalą
uni emozliwi aj ący ch dalszą r ealizacj ę umowy.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową

Kodeksu Cywilnego.
zastosowanie odpowiednie przepisy

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu zatwierdzonego i podpisanego

przez obie strony.

§9

Umowę sporządzono w Zjednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

mają
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