
REGULAMIN 
zamieszczania reklam w miesięczniku „Wiadomości Wędkarskie” 
i portalu internetowym miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie”

prowadzonym pod adresem: „www.ww.media.pl”

§ 1.
Ilekroć  w  niniejszym  Regulaminie  pojawiają  się  niżej  wymienione  określenia,  należy  je
rozumieć zgodnie z nadanymi im wyjaśnieniami:

1) Regulamin –  dokument określający warunki przyjmowania i zamieszczania reklam w
miesięczniku  „Wiadomości  Wędkarskie”  i  portalu  internetowym  miesięcznika
„Wiadomości Wędkarskie” prowadzonym pod adresem: „www.ww.media.pl”,

2) Warunki  techniczne  –  warunki  techniczne  zamieszczania  reklam w miesięczniku
„Wiadomości Wędkarskie” lub na portalu internetowym prowadzonym pod adresem:
„www.ww.media.pl”,

3) Redakcja –  Polski Związek Wędkarski Redakcja „Wiadomości Wędkarskie” (adres:
ul.  Twarda  42,  00-831  Warszawa),  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:  0000108423,
posiadający numer NIP: 5270206317 i REGON: 00702548600027,

4) Zamawiający –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna
nieposiadająca  osobowości  prawnej,  która  zgłosi  zamówienie  publikacji  Reklamy  
w miesięczniku „Wiadomości Wędkarskie” lub na portalu internetowym miesięcznika
„Wiadomości Wędkarskie” prowadzonego pod adresem: „www.ww.media.pl”, 

5) Reklama –  płatna  informacja,  zachęcająca  do  nabycia  towaru  lub  usługi,  będąca
przedmiotem publikacji  w miesięczniku „Wiadomości  Wędkarskie”  lub na portalu
internetowym miesięcznika  „Wiadomości  Wędkarskie”,  zgodnie  z  obowiązującymi
Warunkami  technicznymi  oraz  zgodna  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami
prawa,

6) Materiał reklamowy – przeznaczony do zamieszczenia w miesięczniku „Wiadomości
Wędkarskie”  lub  na  portalu  internetowym  prowadzonym  pod  adresem:
„www.ww.media.pl”  jako  Reklama  materiał,  przygotowany  przez  Zamawiającego
zgodnie z Warunkami technicznymi odpowiednimi dla danej publikacji.

§ 2.
1. Przyjmowanie  do publikacji  i  zamieszczanie  przez  Redakcję  ,  reklam w miesięczniku

„Wiadomości  Wędkarskie”  oraz  na  portalu  internetowym  miesięcznika  „Wiadomości
Wędkarskie”  prowadzonego  pod  adresem:  „www.ww.media.pl”  jest  dokonywane  na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

      § 3.
1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść Reklam.
2. Redakcja,  jak  również  Redaktor  Naczelny  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  treść
Reklam  opublikowanych  w  miesięczniku  „Wiadomości  Wędkarskie”,  a  także
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opublikowanych  na  portalu  internetowym  miesięcznika  „Wiadomości  Wędkarskie”
prowadzonego pod adresem „www.ww.media.pl.”
3. Zamawiający  zapewni  dostarczenie  Redakcji  Materiału  Reklamowego,  który  nie
będzie naruszał praw osób trzecich, a w szczególności dóbr osobistych, autorskich praw
osobistych  autorskich  praw  majątkowych,  praw  własności  przemysłowej  i  innych
chronionych  przepisami  prawa  dóbr  osobistych  i  majątkowych.  Ponadto  Zamawiający
będzie  dysponował  zgodą  twórcy  na  rozporządzanie  jego  utworem  w  zakresie
niezbędnym do realizacji przez Redakcję zamówienia co do publikacji Reklamy.
4. W  przypadku  wystąpienia  przeciwko  Redakcji  przez  jakąkolwiek  osobę  trzecią  
z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw przysługujących osobom
trzecim poprzez publikację  Reklamy, Zamawiający zobowiązany jest  do zaspokojenia  
i zwolnienia Redakcji od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 
5. W  przypadku  dochodzenia  na  drodze  sądowej  przez  jakiekolwiek  osoby  trzecie
roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Redakcji, Zamawiający będzie
zobowiązany do przystąpienia w procesie do Redakcji i podjęcia wszelkich czynności w
celu zwolnienia Redakcji z udziału w sprawie.
6. Jeżeli  w  wyniku  publikacji  Reklamy  Redakcja  poniesie  jakiekolwiek  koszty
zaspokojenia  osób  trzecich,  których  prawa  zostały  naruszone  publikacją  Reklamy,
Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów w całości łącznie z kosztami
postępowań  spornych  i  innych  wydatków  Redakcji  poniesionych  w  związku  z
roszczeniami osób trzecich.

§ 4.
1. Redakcja jest uprawniona do akceptowania Materiału reklamowego i zawartości Reklam

zamieszczanych w miesięczniku „Wiadomości  Wędkarskie” i  na portalu internetowym
miesięcznika  „Wiadomości  Wędkarskie”  prowadzonego  po  adresem:
„www.ww.media.pl”.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji albo
też  wstrzymania  publikacji  Reklamy  na  wcześniej  uzgodnionych  warunkach  bez
ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z następujących przyczyn:

1) siły wyższej,
2) sprzeczności  Reklamy  z  prawem,  zasadami  współżycia  społecznego  (dobrymi

obyczajami)  albo  też  sprzeczności  z  linią  programową  bądź  charakterem
miesięcznika  „Wiadomości  Wędkarskie”,  a  także  z  negatywną  oceną  Redakcji
miesięcznika „Wiadomości Wędkarskie” odnośnie treści zawartej w Reklamie,

3) godzenia treści Reklamy w interes Redakcji,
4) złej jakości Materiału Reklamowego,
5) nie  spełniania  przez  Materiał  Reklamowy  wymogów  zawartych  w  Warunkach

Technicznych,
6) zgłoszenia przez osoby trzecie przeciwko Redakcji lub Zamawiającemu roszczeń

lub uprawdopodobnionych zastrzeżeń związanych z Reklamą, 
7) braku  zapłaty  lub  opóźnienia  w  zapłacie  wynagrodzenia  za  zamieszczone

wcześniej Reklamy.
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    § 5.
1. Reklamy  zamieszczane  w  miesięczniku  „Wiadomości  Wędkarskie”  oraz  na  portalu

internetowym  „Wiadomości  Wędkarskie”  prowadzonego  pod  adresem:
„www.ww.media.pl” 
na podstawie zawartych z Redakcją umów lub jednorazowych zamówień według wzorów
ustalonych przez Redakcję, podpisanych przez Zamawiającego i nadesłanych do Redakcji
pocztą  (adres:  ul.  Twarda  42,  00-831  Warszawa),   lub  pocztą  elektroniczną  (adres:
redakcja@ww.media.pl i  przyjętych  do  realizacji  przez  uprawnionego  przedstawiciela
Redakcji.  W przypadku złożenia  przez  Zamawiającego  zamówienia  za  pośrednictwem
poczty  elektronicznej,  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  Redakcji
bezpośrednio lub drogą pocztową podpisanego Zamówienia w terminie 14 dni od dnia
złożenia zamówienia.

2. Jeżeli  w  umowie  Redakcja  i  Zamawiający  nie  postanowili  inaczej,  Zamawiający  jest
zobowiązany  do  dostarczenia  na  własny  koszt  i  ryzyko  gotowego  Materiału
Reklamowego, opracowanego zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

3. Zamówienie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  dla  swej  skuteczności
powinno zawierać:

1) szczegółowe dane dotyczące Zamawiającego, tj.:
a) w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer

NIP, 
b) w  przypadku  osób  prawnych,  jak  i  jednostek  organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej  - nazwę, siedzibę i adres, pod którym
podmiot  prowadzi  działalność  gospodarczą,   numer  w Krajowym Rejestrze
Sądowym, numer NIP, 

2) wielkość i format zamawianej Reklamy,
3) określenie miejsca publikacji ,
4) liczbę i daty publikacji oraz częstotliwość emisji, 
5) oświadczenie  zawierające  zgodę  Zamawiającego  na  realizację  składanego

zmówienia zgodnie z zasadami ogólnymi, 
6) określenie formy i terminu płatności,
7) oświadczenie, że Zamawiający jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,
8) upoważnienie Redakcji  do wystawienia faktur bez podpisu osoby uprawnionej  

do odbioru faktury,
9) ewentualne  specjalne  wskazania  Zamawiającego  dotyczące  Reklamy  według

zakresu określonego w obowiązującym cenniku Redakcji 
10) własnoręczny podpis (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności

gospodarczej),
11) pieczęć  firmową  lub  pieczęć  imienną  i  własnoręczny  podpis  w  przypadku

występowania w imieniu Zamawiającego (w przypadku innych podmiotów),
12) inne dane wymagane przepisami prawa.

4. W celu złożenia zamówienia Zamawiający wypełnia czytelnie gotowy druk zamówienia
dostępny w siedzibie Redakcji oraz opublikowany na portalu internetowym. Zamawiający
może również przygotować zamówienie we własnym zakresie, pod warunkiem jednakże, 
że będzie ono zawierało informacje określone w niniejszym Regulaminie.
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5. Integralną  częścią  Zamówienia  jest  Materiał  Reklamowy  i  ewentualnie  inne  materiały
graficzne lub materiały gotowe do druku w formie zgodnej z Warunkami technicznymi.

6. Nie  dotrzymanie  terminu  dostarczenia  Zamówienia  wraz  z  Materiałem  Reklamowym,
a  także  niezgodności  z  Warunkami  technicznymi   Redakcji  oraz  inne  uchybienia
zamówienia  zwalniają  Redakcję  od  odpowiedzialności  za  publikację  Reklamy  o
niewłaściwej treści oraz zwalniają Redakcję  z obowiązku publikacji.

7. Weryfikacji dostarczanych materiałów graficznych oraz materiałów gotowych do druku 
i  oceny  ich  zgodności  z  wymaganiami  technicznymi  dokonuje  pracownik  lub
upoważniony przedstawiciel Redakcji. 

8. Zamawiający może dokonać w formie elektronicznej wcześniejszej rezerwacji terminów 
i powierzchni na planowaną publikację Reklamy. 

9. Ewentualne zmiany Zamówienia, w tym treści Reklamy, Zamawiający zobowiązany jest
dostarczyć  Redakcji  na  piśmie  z  dokładnym  określeniem  ich  zakresu,  
ze stosownym  wyprzedzeniem.  

10. W  przypadku  przekroczenia  określonych  w  ust.  9  niniejszego  paragrafu  terminów
zgłoszenia zmian w Zamówieniu, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do
zakresu i rodzaju zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminach określonych w ust. 9
niniejszego paragrafu, Redakcji przysługuje uprawnienie do realizacji Zamówienia w jego
pierwotnej wersji. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany zapłacić na rzecz
Redakcji wynagrodzenie w pełnej wysokości.

11. Redakcja  może nie uwzględnić zmian Zamówienia zgłoszonych w terminach określonych
w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe z powodu
Warunków Technicznych lub innych zobowiązań Redakcji ( harmonogram wydawniczy),
nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

§  6.
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na konto Redakcji „Wiadomości Wędkarskie”

wynagrodzenia według cennika usług aktualnego w dniu zawarcia umowy lub złożenia
zamówienia.  Wynagrodzenie  może  zostać  pomniejszone  o  wartość  ustalonego  przez
strony  rabatu.  Kwoty  uwzględnione  w  cenniku  usług  są  kwotami  netto,  do  których
Redakcja doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej  w
dniu wystawienia przez Redakcję faktury VAT.

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnej za realizację
Zamówienia przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Redakcję faktury
VAT na rachunek bankowy Redakcji wskazany na fakturze VAT.

3. W przypadku niedotrzymania  terminu płatności,  o  którym mowa w ust.  2  niniejszego
paragrafu,  Redakcja  ma  prawo  do  odmowy  przyjęcia  Zamówienia  na  publikację
następnych Reklam Zamawiającego.

§ 7.
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1. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia Redakcji  ewentualnych reklamacji  co do
sposobu i jakości realizacji Zamówienia wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia pierwszej wadliwej emisji Reklamy.

2. Reklamacja  powinna  zawierać  szczegółowe  wskazanie  wad  i  usterek  opublikowanej
Reklamy w stosunku do złożonego Zamówienia.

3. Oceny zasadności reklamacji dokonuje upoważniony przedstawiciel Redakcji.
4. W  przypadku  uznania  przez  Redakcję  złożonej  przez  Zamawiającego  reklamacji  za

uzasadnioną,  Redakcja będzie zobowiązana do usunięcia wad i usterek Reklamy.
5. Złożenie  przez  Zamawiającego  reklamacji  nie  zwalnia  Zamawiającego  od  obowiązku

zapłaty Redakcji wynagrodzenia za kolejne publikacje Reklamy.

§ 8.
Redakcja   nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Zamawiającego  za  niezrealizowanie
zamówienia z powodu przerw lub zaprzestania pracy drukarni bądź kolporterów, z powodu
zaprzestania  wydawania  miesięcznika  „Wiadomości  Wędkarskie”,  jak  również  z  powodu
innych zdarzeń niezależnych od woli Redakcji.

   § 9.
Niniejszy Regulamin  wchodzi w życie z dniem 01.01.2016.
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