
REGULAMIN 
korzystania z płatnych tablic ogłoszeniowych znajdujac̨ych sie ̨na terenie miasta Nowy Targ 

Regulamin okresĺa zasady umieszczania ogłoszeń, plakatów, materiałów informacyjnych, 
reklamowych lub wyborczych, zwanych dalej materiałami, na tablicach ogłoszeniowych 
znajdujac̨ych sie ̨na terenie miasta Nowy Targ.  

§1 

1. Zarzad̨ca ̨ tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowy Targ jest firma 
Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., zwana dalej Zarzad̨ca.̨ 
2. Umieszczanie materiałów na tablicach ogłoszeniowych bed̨ac̨ych własnosćia ̨miasta Nowy 
Targ odbywa sie ̨wyłac̨znie za posŕednictwem Zarzad̨cy.  

§2 

1. Umieszczanie materiałów na tablicach ogłoszeniowych jest płatne. 

2. Samowolne eksponowanie materiałów na tablicach ogłoszeniowych upoważnia Zarzad̨ce ̨
do usuniec̨ia tychzė materiałów i wystawienia faktury zgodnie z obowiaz̨ujac̨ym cennikiem, 
przy czym stawka jednostkowa obejmuje minimalny czas eskpozycji tj. 7 dni.  

3. Zleceniodawca jest zobowiaz̨any do powieszenia materiałów na wszystkich tablicach. 
Mniejsza ilosć ́ekspozycji tylko po wczesńiejszym uzgodnieniu z osoba ̨przyjmujac̨a ̨zlecenie.  

§3 

1. Umieszczanie materiałów na tablicach ogłoszeniowych odbywa sie ̨na podstawie zlecenia. 
2. Zlecenia przyjmowane sa ̨telefonicznie oraz mailowo od poniedziałku do piat̨ku w godzinach 
8.00 – 16.00 przynajmniej na dwa dni przed planowana ̨ data ̨ eskpozycji. 
3. Zleceniodawca okresĺa w zleceniu: dane firmy do faktury, format, czas ekspozycji 
materiałów. 
4. Materiały, które maja ̨ zostac ́ rozmieszczone na tablicach powinny zostac ́ przekazane 
Zarzad̨cy przynajmniej na dwa dni przed planowana ̨data ̨eskpozycji, z rezerwa ̨nie mniejsza ̨
niz ̇ 10% liczby materiałów przeznaczonych do rozklejenia. 
6. Wykaz tablic ogłoszeniowych stanowi załac̨znik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
7. Umieszczanie materiałów na tablicach ogłoszeniowych odbywa sie ̨ raz dziennie od 
poniedziałku do soboty.  
8. Lokalizacja materiałów na wskazanych przez Zleceniodawce ̨ tablicach uzalezṅiona jest od 
wczesńiej przyjet̨ych zleceń.  
9. Materiały przekazane przez Zleceniodawce ̨ zostana ̨ umieszczone na tablicach 
ogłoszeniowych po opłaceniu usługi przelewem na konto Zarzad̨cy. 
10. Cena za wykonanie zlecenia uzalezṅiona jest od formatu plakatu oraz czasu ekspozycji, 
przy czym minimalny format ogłoszenia tj. A4, a maksymalny B2.  

 

 



§4 

1.Zarzad̨ca nie ponosi odpowiedzialnosći za uszkodzenie eskpozycji (niszczenie, zaklejanie, 
zrywanie itp.) powstałe w wyniku działania osób trzecich lub warunków atmosferycznych. 
2.Zarzad̨ca nie ponosi odpowiedzialnosći w zȧdnym zakresie za ewentualne naruszenie praw 
osób trzecich w zwiaz̨ku z tresćia ̨ eksponowanego materiału dostarczonego przez 
Zleceniodawce.̨ Za forme ̨ i tresć ́ eksponowanych materiałów wyłac̨zna ̨ odpowiedzialnosć ́
ponosi Zleceniodawca.  

3.Zarzad̨ca mozė odmówic ́ekspozycji materiałów w przypadku gdy:  

- ich tresć ́narusza obowiaz̨ujac̨e normy etyczno-moralne,  

- aktualnie brak jest wolnego miejsca na tablicach ogłoszeniowych,  

4.Zarzad̨ca nie może odmówic ́przyjec̨ia rozwieszenia nekrologów w formacie A4 na podstawie 
odrębnych uzgodnień.  

5. W przypadku zerwania lub uszkodzenia materiału powierzonego zarzad̨ca uzupełni braki 
materiałami powierzonymi przez Zleceniodawce ̨w nastep̨nym dniu, w którym sa ̨naklejane.  

§5 

1.Zastrzezėnia i uwagi dotyczac̨e sposobu realizacji zlecenia nalezẏ kierowac ́ do osoby 
przyjmujac̨ej zlecenie.  

Załac̨znik nr 1  

1. Ul. Al. Solidarnosći (dwustronna) 
2. Ul. Długa  
3. Ul. Grel  
4. Ul. Jana Pawła II  
5. Ul. Kilińskiego  
6. Ul. Klikuszówka /obok przedszkola  
7. Ul. Kolejowa –/koło Stadionu  
8. Ul. Konfederacji Tatrzańskiej koło Policji  
9. Ul. Kopernika – koło Al. 1000-lecia (dwustronna) 
10. Ul. Kopernika – koło szkoły Podstawowej nr 2 (dwustronna) 
11. Ul. Kosćiuszki – koło mostu /obok Samopomocy Chłopskiej  
12. Ul. Kowaniec – okolice Ronda Pileckiego/  
13. Ul. Królowej Jadwigi – PKS / koło sklepu RTV AGD (dwustronna) 
14. Ul. Królowej Jadwigi – naprzeciw kosćiół NSPJ  
15. Ul. Krzywa (dwustronna) 
16. Ul. Ku Studzionkom  
17. Miasteczko komunikacyjne  
18. Ul. Niwa  
19. Ul. Orkana – obok piekarni Trzcińscy/ (dwustronna) 
20. Ul. Os. Bereki / obok Marketu ‘Krystyna’  



21. Ul. Os. Na Skarpie /obok szkoły  
22. Ul. Podhalańska – koło placu targowego Evry  
23. Ul. Podhalańska  
24. Ul. Powstańców Sĺas̨kich - koło ZGM  
25. Ul. Przechodnia – ul. Kolejowa obok Ronda Leonarda  
26. Ul. Robów koło Marfianej Góry na skrzyzȯwaniu koło mostu  
27. Ul. Szaflarska – koło Pawilonu ‘Steskal’ (dwustronna) 
28. Ul. Wojska Polskiego koło ul. Józefczaka przychodnia zdrowia (dwustronna) 
29. Ul. Zacisze – droga na cmentarz / obok budynku KRUS (dwustronna) 
30. Ul. Zielona  
31. Ul. Kowaniec koło Św. Anny /Rondo Tischnera/ 
32. Ul. Kowaniec - Pętla autobusowa  
33. Ul. Kowaniec koło drogi na Zadział  
34. Ul. Ludźmierska koło zajezdni PKS /Hala Targowa/ 
35. Ul. Szaflarska /koło Telekomunikacji  
36. Ul. Szaflarska – RDP /koło PPDM S.A./ 
37. Ul. Grel – przystanek MZK  
38. Ul. Kolejowa koło dworca PKP  
39. Ul. Gen. Maczka  
40. Ul. Niwa koło Szkoły Podstawowej nr 4  

 


