
Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowo-reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń  
 
Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń  
NIP 832-10-42-242, tel./fax 43 843 86 40, e-mail: sekretariat@wdkwielun.pl, www.wdkwielun.pl  
 

Wniosek o pozwolenie  
na umieszczenie ogłoszenia na słupach ogłoszeniowo-reklamowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń 

 
………………………………………… 

miejscowość, data 
Działając w imieniu własnym/podmiotu, to jest: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres, PESEL  
w przypadku innych podmiotów: pełna nazwa (firmy, stowarzyszenia, instytucji): adres, NIP, numer KRS lub innego rejestru. 
 
Numer telefonu kontaktowego: …………………………………….. 
Adres e-mail do kontaktu: …………………………………………. 
 
proszę o udostępnienie powierzchni ogłoszeniowej na słupach ogłoszeniowych na terenie Miasta i Gminy Wieluń, zgodnie z poniższymi 
informacjami: 
1. Tytuł plakatu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Termin ekspozycji od ………………………………………………….…………. do ……………………..……………………………………..  

3. Format plakatu oraz układ plakatu (pion – P, poziom – PZ):  
 

Format  Wybór - zaznaczyć x wymiary w mm  układ 

A5   148 x 210   

A4   210 x 297   

A3   297 x 420   

A2   420 x 594   

A1   594 x 841   

A0   841 x 1189   

B5   176 x 250   

B4   250 x 353   

B3   353 x 500   

B2   500 x 707   

B1   707 x 1000   

B0   1000 x 1414   

Słup na 
wyłączność 

 3100 x 2000  - 

 
4. Szczegóły wniosku:  

Strefa  Ilość plakatów w szt.  Czas ekspozycji w 
tygodniach  

Stawka za 1 szt. w zł (netto) 
za format zgodnie ze 
wskazaniem z pkt 4 i 
Cennikiem 

Uzgodniony rabat 
w %  

Razem zł netto  

I       

II       

Razem wynagrodzenie w zł netto  

 
5. Data dostarczenia plakatów do WDK: …………………………………………………………  

6. Ilość plakatów do dostarczenia: ………………………………………………………………..  

7. Łączna wartość wynagrodzenia WDK netto …………………………. zł, brutto z VAT 23 % ………………………………….. zł  

8. Płatne w kasie WDK lub przelewem na rachunek w Banku PKO BP S.A., nr rachunku 64 1020 4564 0000 5102 0158 6882 
 

Ogłoszeniodawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem korzystania ze słupów ogłoszeniowo-reklamowych na 
terenie Miasta i Gminy Wieluń i akceptuje jego postanowienia. 

 

Ogłoszeniodawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  
w Wieluńskim Domu Kultury stanowiącą załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowo-reklamowych na 
terenie Miasta i Gminy Wieluń. 

 

 

 
     WDK:         OGŁOSZENIODAWCA:  
 
 
 
 
 
…………………………………………                                                                  …………………………………………………………….. 
imię i nazwisko osoby upoważnionej                                                                    pieczęć firmowa, czytelne imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do przyjęcia Wniosku                                                                               upoważnionej do podpisania Wniosku 
 
 
 
 
Wypełniony Wniosek wraz z dowodem zapłaty prosimy dostarczyć na 3 dni przed ekspozycją bezpośrednio do Wieluńskiego Domu Kultury,  
ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń.  


