
 
 
 

TELEWIZYJNY SPOT WYBORCZY do 30 sekund  rozdzielczość spotu 1920 x 1080  (FullHD) 
 
PRODUKCJA:  
Spot wyborczy (animacja plansz i zdjęć podkład muzyczny, lektor )                                            239,90 zł 
Spot wyborczy (zdjęcia video, plansze tekstowe, muzyka, lektor )                                               729,90 zł 
Wykupienie praw autorskich na emisje w innych mediach                                                            99,90 zł 
 
EMISJA 1 dzień emisyjny, blok wyborczy  przed TELEDNIEM  
Dzień emisyjny: dni robocze premiera + 7 powtórek,  dni wolne i  święta po 3 emisje 
 
Spot Wyborczy do 30 sekund – dzień emisyjny                                                                             59,90 zł 
Każda dodatkowa sekunda emisji spotu                                                                                          5,90 zł  
 
 

DOLTEXT – WYBORCZE PLANSZE GRAFICZNE  emisja ok70 razy na dobę, po 20 sekund. Parametry 
planszy 1920 x1080 px, format zamknięty: jpg, png, bmp. 
 
PRODUKCJA:  
Plansza graficzna                                                                                                                          149,90 zł 
Wykupienie praw autorskich                                                                                                          99,90 zł 
 
EMISJA: 
Plansza graficzna  - 7 dni                                                                                                             149,90  zł  
 
 
PORTAL INTERNETOWY www.ebelchatow.pl  - BANERY 

  

PRODUKCJA:  
Technologia HTML5                                                                                                                     129,90 zł 
Wykupienie praw autorskich na emisję w innych mediach                                                            99,90 zł 
 
Emisja 7 dni :                                                     
a) Baner główny wymiary (wymiary1000  x 114 px)                                                                   219,90 zł 
b) Baner boczny 1 (wymiary 320 x 121 px)                                                                                 189,90 zł 
c) Baner boczny 2 (wymiary 320 x 121 px;)                                                                                169,90 zł  
d) Baner środkowy (wymiary1000 x 114 px)                                                                              119,90 zł  
e) Baner dolny (wymiary 1000 x 114 px                                                                                    89,90 zł 

 

W przypadku publikacji kilku banerów w jednym miejscu, wyświetlane one będą rotacyjnie, 
zmiennie przy  odświeżeniu strony.   
 
 
 
 



UWAGA!  DO PODANYCH CEN W CENNIKU PŁATNYCH EMISJI WYBORCZYCH NIE STOSUJEMY 
UPUSTÓW CENOWYCH.  
 
Zasady  zawierania umów na produkcję i/lub emisję płatnych ogłoszeń wyborczych obowiązujące 
w Telewizji Kablowej Bełchatów w ramach kampanii -   Wybory Samorządowe 2018 
 
1. Kampania wyborcza trwa do 19 listopada 2018r do godziny 24.00. 
2. Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za treść rozpowszechnianych audycji i ogłoszeń 

wyborczych. 
3.   Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.   
4.  Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem produkcji ogłoszenia wyborczego lub na dwa dni 
przed rozpoczęciem emisji, Komitety Wyborcze zobowiązań są do dostarczenia: 
a) pisemnego zlecenia na produkcję i/lub emisję reklamy wraz z harmonogramem emisji 
podpisane przez pełnomocnika KW; 
b) w przypadku emisji ogłoszenia wyborczego pochodzącego od KW metryczkę ogłoszenia 
zawierającą oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i pokrewnych praw majątkowych, przy 
czym treść ogłoszeń wyborczych nie może naruszać przepisów prawa;  
c)  dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika oraz pisemne oświadczenie 
pełnomocnika KW;  
d) gotowe materiały wyborcze musza być przekazywane  TKB na nośnikach cyfrowych, nie będą 
one oddawane KW  (pozostają w dokumentacji  Telewizji Kablowej Bełchatów).      
5. Nadawca na mocy obowiązującego prawa nie może KW odmówić rozpowszechniania audycji 
wyborczych i ogłoszeń wyborczych.  
6. KW za emisje i produkcję materiałów wyborczych zobowiązany jest uregulować należność na 
podstawie wystawionej faktury VAT , według cennika wyborczego,  w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury. 
7. Wszystkie podane ceny są brutto i zawierają 23%VAT. 
8. Przesunięcie terminów emisji dopuszczalne jest nie później niż na dwa dni przed planowaną 
publikacją. W takim przypadku emisja materiałów wyborczych rozpocznie się   w pierwszym 
wolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.  
9. DOLSAT Sp. z o.o. nie zwraca  poniesionych przez KW należności jeśli emisja nie odbyła się z 
przyczyn nie leżących po stronie  DOLSAT Sp. z o.o.   (np. materiały na niewłaściwych, bądź 
uszkodzonych  nośnikach, nie dostarczenie materiałów na czas, nie dostarczenie wymaganych 
dokumentów).   
10. W przypadku rezygnacji z emisji uprzednio zleconych, w terminie późniejszym niż na dwa dni 
przed planowaną emisją DOLSAT Sp. z o.o. ma prawo obciążyć KW karą umowna w wysokości:  
a) 50% wartości zlecenia w przypadku rezygnacji zgłoszonej w przeddzień rozpoczęcia emisji, 
b) 100% wartości zlecenia przy rezygnacji zgłoszonej w trakcie emisji.     
 
 

                                                                            
 Konsultant ds. reklamy DOLSAT Sp. z o.o. 

tel. 44 635 08 07  601 197 105  
biuroreklamy@dolsat.pl  


