Nazwa i adres Firmy

_________________ dnia _____________
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza

Deklaracja / Zamówienie

43-392 Międzyrzecze Górne 511

Niniejszym deklaruję wpłatę darowizny w kwocie ________________ zł na rzecz działalności statutowej
Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza. Jednocześnie proszę o zamieszczenie następujących materiałów w
serwisie internetowym www.miedzyrzecze.org.pl

Rodzaj materiałów

Liczba
miesięcy
utrzymani
aw
serwisie

Liczba sztuk oraz
miesięcy emisji
Szer.

Wys.

Kwota

miedzyrzecze.or
g.pl

banery informacyjne:
Baner graficzny (swf, jpg, gif, max. 250
Kb) u góry strony głównej,

Baner tekstowy, u góry strony głównej +
link do strony WWW

Baner graficzny (swf, jpg, gif, max. 250
Kb) z lewej strony (pod menu) lub prawej
strony
Logo sponsora na stronie monitoringu
bociana białego: wybrana strona z:
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/widok1.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/widok2.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt_en.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt_cz.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projet_fr.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt_d.html

Logo sponsora na stronie monitoringu
bociana białego: wszystkie strony:
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/widok1.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/widok2.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt_en.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt_cz.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projet_fr.html
http://www.miedzyrzecze.org.pl/bociany/projekt_d.html

Własna strona WWW (logo, zdjęcia, opis
działalności, max. 500 Kb)
Dział: FIRMY lub SPONSORZY
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Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, 43-392 Międzyrzecze Górne 511 (Chata „Międzyrzecze”)
KRS: 0000308327 REGON: 240957232 NIP: 9372569801 nr konta: BS Jasienica 22 8117 0003 0031 0343 2000 0010
tel. 0-33 8126 640, WWW: www.miedzyrzecze.org.pl e-mail: poczta@miedzyrzecze.org.pl

Własna strona WWW + baner tekstowy
na stronie głównej (max. 750 Kb)
Dział: FIRMY lub SPONSORZY

Własna strona WWW + baner graficzny u
góry strony (max. 750 Kb)
Dział: FIRMY SPONSORZY

*)

*)

zakreśl Twój wybór, jeśli nie wybierzesz wybierzemy
za Ciebie
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_____

szt. _____ mcy _____

wykonanie banerów i stron WWW - ceny do negocjacji, faktury VAT,
kontakt: mickos15@gmail.com tel. 502 077 856

Oświadczam, że wpłaty deklarowanej kwoty darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia dokonałem(am) / dokonam *)
w terminie do dnia ___________________ na konto bankowe:
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, 43-392 Międzyrzecze Górne 511,
BS Jasienica

22 8117 0003 0031 0343 2000 0010

z dopiskiem „Darowizna – strona WWW
Materiały przekazałem(am) / przekażę*) w terminie do dnia __________________ e-mailem na adres:

poczta@miedzyrzecze.org.pl
*)

niepotrzebne skreślić

Prosimy o rozpoczęcie emisji od dnia ____________________

(Jeżeli termin nie zostanie określony emisja rozpocznie się do 10

dni roboczych od otrzymania wpłaty).

Nasze dane: (prosimy o dokładne wypełnienie)
Nazwa: _______________________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________________________
NIP:

___________________________ Tel. _______________________ e-mail: _________________________

www:

________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję REGULAMIN ZAMIESZCZANIA BANERÓW oraz TEKSTÓW
INFORMACYJNYCH W SERWISIE INTERENTOWYM

www.miedzyrzecze.org.pl będący załącznikiem do

niniejszej deklaracji / zamówienia.

___________________________________
Imię i Nazwisko
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, 43-392 Międzyrzecze Górne 511 (Chata „Międzyrzecze”)
KRS: 0000308327 REGON: 240957232 NIP: 9372569801 nr konta: BS Jasienica 22 8117 0003 0031 0343 2000 0010
tel. 0-33 8126 640, WWW: www.miedzyrzecze.org.pl e-mail: poczta@miedzyrzecze.org.pl

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA BANERÓW oraz TEKSTÓW INFORMACYJNYCH W SERWISIE
INTERENTOWYM www.miedzyrzecze.org.pl
§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE
●

●
●

●

●
●

Właścicielem serwisu internetowego www.miedzyrzecze.org.pl zwanym dalej Serwis jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 511 zwane dalej
Stowarzyszeniem.
Podmiot, który przekaże darowiznę na działalność statutową Stowarzyszenia zwany jest Darczyńcą
może zamieścić nieodpłatnie banery oraz teksty informacyjne w Serwisie .
Banery zlokalizowane mogą być w następujących miejscach:
 Baner graficzny górny,
 Baner graficzny lewy,
 Baner graficzny prawy,
 Baner tekstowy górny
 Baner (logo) na stronach monitoringu bociana białego
Teksty informacyjne zlokalizowane mogą być w następujących miejscach:
 Dział: Firmy,
 Dział: Sponsorzy
Dopuszczalny format banerów: swf, jpg, gif
Dopuszczalny rozmiar banera górnego: 500 px x 75px, lewego: 150 px x 150 px, prawego: 150 px x
150 px, monitoring bociana 150 x 110 px o zajmowanej powierzchni dyskowej nie większej niż 250
kB.
§ 2. WARUNKI UMIESZCZANIA BANERÓW

● Baner powinien być dostarczony w formie elektronicznej (na adres e-mail :
poczta@miedzyrzecze.org.pl lub na nośniku: CD, DVD) do siedziby Stowarzyszenia w terminie
●

●

●
●
●

nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem jego emisji.
Adres URL w formie elektronicznej - plik .txt w przypadku decyzji Zleceniodawcy o podlinkowaniu
banera adresem strony internetowej powinien być dostarczony w formie elektronicznej (na adres email : poczta@miedzyrzecze.org.pl lub na nośniku: CD, DVD) do siedziby Stowarzyszenia w
terminie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem jego emisji.
Tekst informacyjny tworzący zawartość zamawianej strony WWW w formacie doc (Microsoft Word),
html, cdr (Corel Draw! wersja 12.0 lub wcześniejsza) lub jpg powinien być dostarczony w formie
elektronicznej (na adres e-mail : poczta@miedzyrzecze.org.pl lub na nośniku: CD, DVD) do
siedziby Stowarzyszenia w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem jego
emisji.
Baner oraz tekst informacyjny nie może zawierać treści zabronionych przez prawo, wulgarnych,
obraźliwych, naruszających dobre imię osób, a także naruszających zasady współżycia
społecznego.
Darczyńca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za baner oraz tekst informacyjny
dostarczony do Stowarzyszenia, posiada do niego prawa autorskie i nie narusza praw osób
trzecich.
Rozpoczęcie emisji banerów oraz tekstów informacyjnych następuje w terminach uzgodnionych z
Sponsorem lub w terminie do 10 dni roboczych od daty wpłaty darowizny.

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza, 43-392 Międzyrzecze Górne 511 (Chata „Międzyrzecze”)
KRS: 0000308327 REGON: 240957232 NIP: 9372569801 nr konta: BS Jasienica 22 8117 0003 0031 0343 2000 0010
tel. 0-33 8126 640, WWW: www.miedzyrzecze.org.pl e-mail: poczta@miedzyrzecze.org.pl

