Ceník a podmínky výlepu plakátů na plochách města Mimoň
Výlepové plochy slouží především pro prezentaci města Mimoň a současně jako informační
kanál o možnostech, jaké kulturní a společenské zážitky se v Mimoni v daný okamžik
nabízejí.
Formát
A1
A2
A3
A4 a menší
Příplatek za výlep v jiný, než oficiální výlepový den nebo výlep plakátů
dodaných až ve výlepový den:

Kč /1 kus/ den
(ceny včetně 21% DPH)
10,8,5,3,500,-

Přelepy poškozených plakátů jsou zdarma, pokud byly dány plakáty navíc.

Seznam výlepových ploch:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mimoň, Letná (deska)
Mimoň, nám. 1. máje (válec)
Mimoň, Nádražní ulice (deska)
Mimoň, Nádražní ulice, nádraží ČD (deska)
Mimoň, Dům kultury Ralsko (válec)
Mimoň, Husova ul. (deska)
Mimoň, Tyršovo nám. (válec)
Mimoň, dolní sídliště pod Ralskem (válec)
Mimoň, horní sídliště pod Ralskem (válec)
Mimoň, letní kino (deska)
Mimoň, sídliště U Nemocnice (válec)
Mimoň – Vranov (deska)
Mimoň – Ploužnice (deska)

max. A1
max. A1
max. A2
max. A1
max. A1
max. A2
max. A1
max. A1
max. A1
max. A2
max. A1
max. A2
max. A3

Podmínky výlepu:
Výlepním dnem je úterý, podklady musí být dodány nejpozději předchozí pondělí do 15,00 h. V
případě, že výlepní den připadá na svátek, bude výlep uskutečněn v nejbližší pracovní den. Na
každou plochu je možné vylepit jen 1 ks plakátu dané akce (kampaně).
V případě volební inzerce je počet plakátů na jednu výlepovou plochu omezen na 1 ks plakátu v
max. velikosti A3 od jedné politické strany, politického hnutí a koalice, kteří byli zaregistrováni
v daných volbách (u komunálních, krajských a parlamentních voleb) nebo 1 ks plakátu na jednu
výlepovou plochu max. velikosti A3 od jedné politické strany, politického hnutí a koalice nebo
kandidáta u ostatních voleb.
Pro volby jsou vyhrazeny pouze plochy číslo 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11.
Rada města může v odůvodněných případech na základě písemně podané žádosti poskytnout slevu.

Příjem plakátů jen na základě objednávky, která musí obsahovat:
 název plakátu (kampaně)
 adresu objednavatele, pokud bude požadovat vystavení faktury na odlišnou adresu,
musí uvádět i fakturační adresu vč. IČ a DIČ
 počet plakátů k výlepu, rozměry plakátu, termín výlepu, délka výlepu
 způsob úhrady
 kontaktní osobu, telefon
 razítko + podpis
Plakáty s objednávkou je možné donést na podatelnu Městského úřadu nebo do Městské knihovny
v Mimoni, Svébořická 309, 471 24 Mimoň. Informace na tel.: 487 805 003, e-mail:
knihovna@mestomimon.cz. Platba v hotovosti za výlep je možná jen v Městské knihovně, otevírací
doba na www.knihovnamimon.cz.
Projednáno a schváleno Radou města Mimoň dne 13.06.2016 číslo usnesení R16/561 nadpoloviční
většinou hlasů členů rady města.

Objednávka výlepu – výlepové plochy města Mimoň
Název kampaně: ……………………………………………………………….
Objednatel: ………………………………………………………………………
IČ:……………………………… telefon: ……………………………………….
Adresa: …………………………………………………………………………..
Fakturační adresa: ……………………………………………………………..
Platba:

a) fakturou

b) hotově

Výlep ode dne: ….…………..…… do: …..………..……Celkem dnů: ….....
úterní datum

nedělní datum

Počet a velikost (formát) plakátů k výlepu: …………………………… ks
+ náhradní: ……… ks
Umístění plakátovací plochy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mimoň, Letná (deska)
Mimoň, nám. 1. máje (válec)
Mimoň, Nádražní ulice (deska)
Mimoň, Nádražní ulice, nádraží ČD (deska)
Mimoň, Dům kultury Ralsko (válec)
Mimoň, Husova ul. (deska)
Mimoň, Tyršovo nám. (válec)
Mimoň, dolní sídliště pod Ralskem (válec)
Mimoň, horní sídliště pod Ralskem (válec)
Mimoň, letní kino (deska)
Mimoň, sídliště U Nemocnice (válec)
Mimoň – Vranov (deska)
Mimoň – Ploužnice (deska)

Maximální
možná
velikost
plakátu
max. A1
max. A1
max. A3
max. A1
max. A1
max. A2
max. A1
max. A1
max. A1
max. A2
max. A1
max. A3
max. A3

Ano
(zaškrtněte
výběr
X)

Vyplněním objednávky souhlasí objednavatel s ceníkem a podmínkami
výlepu plakátů – viz druhá strana.

Datum:

Podpis (razítko) objednatele

