Dobrovolný svazek obcí Držková, Kašava a Vlčková
Kašava 217, 763 19 Kašava
______________________________________________________

Zásady zveřejňování příspěvků v sekci
Inzerce - Společenská rubrika
ve Zpravodaji Okénko za Rablinu

______________________________________________________

1. Společenská rubrika spadající pod inzerci zpravodaje Okénko za Rablinu (dále jen
„Zpravodaj“) umožňuje čtenářům zveřejnit přání jubilantům, vzpomínky na
zemřelé, informovat spoluobčany o výročí a svatbách nebo veřejně poděkovat.
2. Pro zveřejnění příspěvku je potřeba vyplnit formulář Inzerce - Společenská
rubrika, který je k dispozici elektronicky ke stažení na webových stránkách obcí
Držková, Kašava a Vlčková, či v papírové podobě na obecním úřadě v Kašavě.
3. Podklady pro Inzerci – Společenské oznámení lze zaslat elektronicky na emailovou
adresu
Redakce
redakce@kasava.cz
(formulář
musí
být
podepsaný
a naskenovaný) nebo předat podepsaný v papírové podobě včetně fotografie (za
vrácení fotografie neručíme) na Obecním úřadě v Kašavě. Případně lze zaslat
elektronicky pouze textovou část (nebo fotografii) a podepsaný formulář odevzdat
v papírové podobě na Obecním úřadě v Kašavě. Veškeré zaslané podklady
prochází grafickou úpravou. Maximální rozsah příspěvku je 250 znaků (vč. mezer)
a 1 fotografie.
4. Jednorázové uveřejnění příspěvku je zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč (dále jen
„Poplatek“). Poplatek se bude vybírat pouze v hotovosti na Obecním úřadě
v Kašavě společně s vyplněným formulářem (v případě zaslání formuláře
elektronickou cestou se na Obecním úřadě v Kašavě platí pouze Poplatek). Pokud
do dne uzávěrky daného vydání Zpravodaje nebude Poplatek zaplacen, nebude
příspěvek ve Zpravodaji zveřejněn.
5. Uzávěrka pro přijímání příspěvků je shodná s termínem uzávěrky Zpravodaje, ve
kterém má být příspěvek otištěn.
6. Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost inzerce a dodaných
podkladů pro inzerci (textových a obrazových předloh). Zadavatel se zavazuje, že
obsah inzerce předaný ke zveřejnění a předané podklady pro inzerci nebudou
v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, principy poctivého jednání
a zásadami poctivého obchodního styku, a že uveřejněním inzerce nebudou
neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou ani
porušeny obecně závazné právní předpisy.

7. Zadavatel inzerce se zavazuje, že pokud vydavatelství vznikne v důsledku
uveřejnění inzerce zadavatele inzerce škoda nebo jiná újma, tuto škodu (újmu)
v plné výši nahradí. Škodou se rozumí i náklady soudního nebo rozhodčího řízení,
včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.
8. Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů uveřejněných v inzerátu.
Vydavatel není povinen zjišťovat, zda uveřejněná inzerce nepoškozuje či
nepoškodí práva třetích osob nebo jejich oprávněné zájmy.
9. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění příspěvku, pokud je
obsahem anebo formou v rozporu s právními předpisy či
oprávněnými zájmy třetích osob, anebo pokud by poškozovala
vydavatele anebo narušovala jiné záměry vydavatele. Vydavatel
odmítnutí objednávky zadavateli odůvodňovat.
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