
PLAY POLAND FILM 
FESTIVAL - FORMULARZ 

REZERWACJI REKLAMY W 
KATALOGU FESTIWALU NA 

ROK 2016
TERMINY

Termin rezerwacji: 10.09.2016
Termin nadesłania grafiki: 14.09.2016

PLAY POLAND 2016 FILM FESTIVAL
Katalog Play Poland 2016 Film Festival będzie dostępny we wszystkich festiwalowych miastach:

 Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, London, Belfast, Bangor, Portadown, Londonderry, Coleraine, 
Motherwell, Livingston.

Wszystkie egzemplarze katalogu (15,000 sztuk) będą rozprowadzane w czasie 
poprzedzającym festiwal i podczas festiwalu, który rozpoczyna się 20 października 2016, 

a kończy 30 listopada 2016.

REZERWACJA REKLAMY
Aby zarezerwować przestrzeń reklamową w katalogu Play Poland 2016 należy wypełnić 

niniejszy formularz i przesłać go drogą mailową bądź pocztą tradycyjną, 
na adres:

 
Polish Art Europe LTD

9 Murrayfield Place EH12 6AA
Edinburgh, UK

office@playpoland.org.uk
k.ciesielka@playpoland.org.uk



ROZMIESZCZENIE REKLAM NA STRONIE 
Katalog Play Poland 2016 jest wielkości 210 x 210 mm. W potwierdzeniu rezerwacji 

zapewniamy dostarczenie wytycznych zawierających wszystkie szczegóły dotyczące rozmiaru 
reklam oraz tego, jak powinny wyglądać.

Całostronicowa reklama Reklama na 1/2 strony Reklama na 1/4 strony

Wymagania techniczne: 1:1/CMYK/300 dpi/ standard 3mm bleed

STAWKI
Standardowe stawki – rezerwacja do dnia 10.09.2016

Rozmiar Rozmiar Cena

Całostronicowa

1/2 strony

1/4 strony

210 mm x 210 mm

210 mm x 105 mm

105 mm x 105 mm

£650

£400

£250



FORMULARZ REZERWACJI
Niniejszy formularz musi zostać dostarczony wraz z pełną płatnością nie później niż do 

godziny 18, dnia 10 września 2016. 

DANE KONTAKTOWE
 (Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk CZCIONKĄ DRUKOWANĄ)

Nazwa firmy bądź instytucji:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Email:

Adres:

PAKIET
□ Cała strona   cena: £650
□ 1/2 strony   cena: £400
□ 1/4 strony   cena: £250

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI
Prosimy o wybór metody płatności:

□      Czek

Prosimy o wystawienie czeków na: POLISH ART EUROPE Ltd
Akceptujemy wyłącznie czeki możliwe do realizacji  w Wielkiej Brytanii.

□      Przelew bankowy
 
 Łączna kwota przelewu:

  £

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem/am wszystkie warunki dotyczące rezerwacji i 
stawek reklamowych Polish Art Europe.

Podpis ________________________

Data (DD/MM/RRRR) ____________________________

Prosimy o zachowanie kopii wypełnionego formularza do dokumentacji własnej. 
Wszystkie rezerwacje muszą być połączone z płatnością, by mogły zostać zaksięgowane w 
terminach określonych powyżej. 

Wpłata na następujący rachunek: 

POLISH ART EUROPE Ltd
Sort Code: 40-20-54
Numer konta: 60337048



Akceptacja
A1. Polish Art Europe LTD (PAE) akceptuje zamówienia na publik-
ację reklamy w katalogu Play Poland 2016 wyłącznie w zgodzie 
z warunkami tego regulaminu.
A2. Składając zamówienie reklamodawca akceptuje warunki 
regulaminu i zgadza się na  ich przestrzeganie w całości.
A3. Przyjmowanie rezerwacji jest tymczasowe, uzależnione od 
oficjalnej rejestracji osoby bądź organizacji przy pomocy formu-
larzu w zgodzie z wytycznymi poniższego regulaminu. 
A4 Rezerwacje będą przyjmowane na podstawie propozycji PAE 
dotyczącej rozmieszczenia reklamy – w zależności od tego, ile 
pozostanie wolnego miejsca w momencie zamówienia reklamy. 
PAE będzie starać się, przyjmować tylko zamówienia, na jakie 
będzie pozwalała przestrzeń katalogu. Jeśli z jakiegoś pow-
odu PAE uzna, że jakakolwiek reklama nie może być włączona 
do katalogu z uwagi na ograniczenia przestrzeni, rezerwacja 
zostanie anulowana, a reklamodawca ma prawo do uzyskania 
pełnego zwrotu kosztów (jeśli zapłacił za reklamę z góry). 
A5. Materiały reklamowe muszą być dostarczone nie później niż 
w terminie określonym w cenniku oraz w zgodzie z określonymi 
wytycznymi. Grafiki otrzymane po tym terminie mogą nie zostać 
włączone do katalogu i zostać uznane za anulowane. W takim 
przypadku płatność zostanie zwrócona w kwocie mniejszej o  
20% od pełnej kwoty.
A6. PAE ma prawo, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec 
reklamodawcy, odrzucić reklamę, anulować lub domagać się 
zamiany reklamy, którą uzna za nieodpowiednią bądź 
niezgodną z niniejszymi warunkami. PAE może także taką 
reklamę usunąć, odmówić druku bądź zmienić jej położenie. 
PAE nie będzie publikować reklam dla reklamodawcy, który 
nie uiścił należnych opłat za reklamę w katalogu lub ma inne, 
nieuregulowane długi wobec PAE. Reklamodawca pozostaje 
odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich zaległych opłat. 

Zawartość
C1. Reklamodawca gwarantuje PAE, że:
(i) wszelkie informacje dostarczone w związku z reklamą są 
dokładne, kompletne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd.
(ii) uzyskał zgodę od każdej osoby, której nazwisko lub zdjęcie/
obraz (w całości lub w części) są zawarte w każdej z reklam.
(iii) reklamy są legalne, przyzwoite, prawdomówne i nie są 
sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa, nie naruszają 
kodeksu postępowania, nie są zniesławiające, ani obsceniczne, 
nie naruszają praw żadnej osoby (włączając w to prawa intelek-
tualnej własności).
C2. Jeśli reklamodawca wymaga zmiany reklamy już po 
dostarczeniu materiałów, lub jeśli PAE uzna, że poprawki są niez-
będne (w zgodzie z niniejszymi warunkami) będzie to wyłączną 
odpowiedzialnością reklamodawcy. Wszystkie materiały do 
nowej wersji reklamy muszą być dostarczone na adres mailowy: 
info@playpoland.org.uk
Każda zmiana:
(i) musi być uznana przez PAE.
(ii) zgodna z tymi zasadami.
(iii) nie może zawierać istotnych zmian treści, musi zaś zachować 
główną ideę oryginalnej reklamy.
Każda zmiana może być objęta dodatkową opłatą w wysokości £ 
20.00 (kwota minimalna), stosowanie do tego, co uzna PAE.

Płatność
P1. Wszystkie płatności muszą być w całości dokonane w 
momencie rezerwacji reklamy.

Późne rezerwacje:
LB1. Późne rezerwacje reklamowe mogą zostać zaakceptowane 
w zależności od dostępności miejsca. Należy jednak pamiętać, 
że rezerwacje otrzymane po 10 września a nie mogą otrzymać 
gwarancji włączenia do katalogu lub do wymaganej sekcji i zos-
taną umieszczone tam tylko wtedy, gdy będzie dostępne miejsce. 
Zobacz: punkt L2 Regulaminu.
LB2. Wszystkie późne rezerwacje podlegają nowej cenie w 
wysokości stanowiącej 125% stawki podstawowej.

Reklamy
H1. Reklamy będą przyjmowane zgodnie z zasadą „kto pierwszy 
ten lepszy”, a rozmieszczane będą w zależności od dostępności 
miejsca i według własnego uznania z PAE.

Odpowiedzialność
L1. PAE podejmie odpowiednie działania, by odtworzyć reklamy 
dostarczone przez reklamodawcę, ale nie może zagwarantować, 
że reklamy będą tej samej jakości.
L2. PAE nie może zagwarantować pozycji reklamy, a wszystkie 
tego rodzaju decyzje będą wyłącznie w gestii PAE.
L3. Jeśli zarezerwowana reklama nie zostanie opublikowana 
wyłącznie z winy PAE,  rezerwacja zostanie anulowana, 
a reklamodawca ma prawo do pełnego zwrotu kosztów (jeśli 
zapłacił z góry za reklamę). To będzie jedyne zadośćuczynienie 
dla reklamodawcy.

L4. PAE w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności 
za utratę zysku reklamodawcy, straty oszczędności, utratę 
przychodów lub jakichkolwiek strat, które może ponieść 
reklamodawca. Maksymalna odpowiedzialność PAE za jakie-
kolwiek straty lub szkody wynikające z zamieszczenia reklam, 
w świetle niniejszej umowy, nie może przekroczyć łącznej kwoty 
wartości zamieszczonego ogłoszenia. 
L5. Reklamodawca będzie mógł domagać się z
adośćuczynienia od PAE w postaci zwrotu pełnych kosztów 
reklamy, tylko w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych 
warunków i/lub wykorzystania bądź publikacji ogłoszenia w 
celach niezgodnych z niniejszym regulaminem.

Prawa
R1. Reklamodawca udziela PAE prawo (bezpłatnie) do:
(I) użycia nazw reklamodawcy, znaków towarowych, loga w FFS 
– koniecznych do publikacji reklamy
(Ii) odtworzenia reklamy w dowolnych mediach w każdej chwili 
od daty publikacji reklamy w Katalogu w celach promocyjnych. 
Dla uniknięcia wątpliwości zawartość, układ i format każdej 
reprodukcji reklamy w dowolnych mediach będą podlegać 
stosownym zmianom – według uznania PAE. 
R2. Żaden z warunków niniejszego regulaminu nie narusza 
ustawowych praw reklamodawcy, będącego w tym przypadku 
konsumentem.

Odwołanie
D1. Reklamodawca może zrezygnować z zamieszczenia reklamy, 
pod warunkiem że informacja ta zostanie dostarczona do PAE 
na piśmie nie później niż 30 Sieprnia. PAE dokona zwrotu 
zapłaconej kwoty w wysokości mniejszej o 20% od pełnej opłaty 
rezerwacji. W przypadku chęci rezygnacji z reklamy, prosimy 
przesłać zawiadomienie na adres mailowy: 
info@playpoland.org.uk
Rezygnacja będzie obowiązywała tylko po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia.

Postanowienia końcowe
G1. Z zastrzeżeniem punktu R2, warunki te powinny być 
regulowane przez prawo szkockie i sądy w Szkocji będą miał 
wyłączną jurysdykcję w stosunku do warunków niniejszego 
regulaminu

REGULAMIN


