WYBORY DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2018
RADIO ZIEMI WIELUŃSKIEJ
98-300 Wieluń, ul. Kilińskiego 23
Biuro Reklamy RZW tel./fax 43 843 31 61

REGULAMIN
1) Bezwzględny koniec kampanii wyborczej na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej i portalu
www.radiozw.com.pl zostaje wyznaczony na godzinę 23:59 w ostatni piątek poprzedzający
dzień wyborów.
2) Koordynatorem i osobą odpowiedzialną, a więc ostatecznie decyzyjną w kwestii przebiegu
kampanii na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej jest:
Prezes Zarządu Gabriel Wyględacz
3) O wyborze czasu na emisję materiałów wyborczych decyduje kolejność przyjmowanych
od kandydatów zleceń.
4) Kampania wyborcza będzie realizowana w następujących formach:
a) spotów reklamujących kandydatów
b) rozmów sponsorowanych
c) reklamy internetowej w portalu www.radiozw.com.pl – banery
5) Przed przyjęciem zlecenia na realizację radio zastrzega sobie prawo do bezpośredniego
spotkania z kandydatem w celu przyjęcia odpowiedniej strategii w promocji i koordynacji jej
z innymi formami kampanii.
6) Kandydat lub jego pełnomocnik przed rozpoczęciem kampanii zapozna się ze wszystkimi
jej zasadami i podpisze stosowne zobowiązanie ich przestrzegania.
7) Wynagrodzenie za kampanię jest uiszczane na podstawie faktury wystawianej w dniu
zlecenia z terminem płatności 7 dni.
8) Wynagrodzenie za kampanię jest uiszczane wyłącznie z konta odpowiedniego dla kandydata
komitetu wyborczego i musi wpłynąć na konto Radia ZW w terminie do 7 dni od wystawienia
faktury.
9) Kandydat lub jego pełnomocnik musi okazać upoważnienie do zawierania zobowiązań
finansowych w imieniu Komitetu Wyborczego.
10) Z wystąpień usuwane będą personalne ataki na kontrkandydatów, treści sprzeczne
z polską racją stanu, treści naruszające przepisy ustawy o radiofonii i telewizji oraz prawa
prasowego.
11) Wycena kampanii dokonana zostanie na podstawie załączonego Cennika Reklam
Wyborczych.
12) Warunki, na jakich zostaną zawarte umowy o prowadzenie kampanii wyborczej pozostają
utajnione i wgląd do nich mają wyłącznie zainteresowane strony oraz uprawnione do tego
prawem organy państwa.
13) Informuje się, że żaden z pracowników i współpracowników Radia Ziemi Wieluńskiej poza
wskazanymi przez koordynatora nie ma prawa zawierania jakichkolwiek porozumień w imieniu
stacji.
14) Jedyną dopuszczalną formą rozliczeń finansowych jest przelew na wskazany w umowie
rachunek bankowy Radia Ziemi Wieluńskiej.

Zapoznałem się z regulaminem:
__________________________
(data i podpis kandydata lub pełnomocnika)

