
                        REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY  UMIESZCZANIA 
                SZYLDÓW I REKLAM WOLNYCH OD OPŁAT NA  

NA                   OGRODZENIACH I BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH 
      PRZEZ MOSiR PABIANICE 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3 95-200  Pabianice 
biuro@mosir.pabianice.pl  tel. 48  (42) 212-10-57, 48 725 252 502, fax 48 ( 42 ) 212-10-54 
 

 

1. W rozumieniu niniejszego regulaminu reklamą są w szczególności : ogłoszenia, informacje, plakaty, szyldy, 

tablice informacyjne, bilbordy, banery  oraz inne formy wizualne. 

2. MOSIR  zezwala następującym podmiotom: klubom sportowym (zwanymi dalej Użytkownikami reklam),  

korzystającym z obiektów MOSiR w Pabianicach na bezpłatne umieszczenie reklamy w wyznaczonym 

miejscu. 

3. Miejscem wyznaczonym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest : 

 Ogrodzenie od strony ul. Kilińskiego; 

 Elewacja obiektu hali koszykówki i pływalni; 

 Ogrodzenie od strony ul. Grota Roweckiego; 

 Ogrodzenie obiektu „Lewityn” . 

4. Reklamy mogą być umieszczane bezpłatnie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora MOSiR 

Pabianice. Warunkiem wydania takiej zgody jest złożenie wniosku oraz przedłożenie kserokopii umowy 

sponsorskiej. Umowa sponsorska nie jest wymagana w przypadku wniosku o reklamę własną danego 

Użytkownika reklamy w ilości jedna reklama na jednego Użytkownika reklamy. 

5. Osobą odpowiedzialną za szkody wyrządzone w związku z niewłaściwym lub niezgodnym z prawem 

zainstalowaniem i użytkowaniem jest Użytkownik reklamy.  

6. Montaż reklam oraz ich budowa dokonywana jest przez Użytkownika reklamy we własnym zakresie i na 

własne ryzyko wyłącznie w miejscu określonym niniejszym regulaminem , przy zachowaniu obowiązujących 

przepisów prawa. 

7. Za stan techniczny reklam , ich estetykę oraz konserwację odpowiedzialność ponosi Użytkownik reklamy. W 

wypadku uszkodzenia reklamy spowodowanego działaniem jakichkolwiek czynników zewnętrznych MOSiR  

może dochodzić natychmiastowego usunięcia reklamy, jej naprawy lub wymiany pod rygorem dokonania 

tych czynności przez inny podmiot na koszt i ryzyko Użytkownika reklamy. 

8. Reklamy, których treść lub sposób przedstawienia sprzeczne są z przepisami prawa lub dobrymi 

obyczajami, nie mogą być eksponowane. 

9. MOSiR  nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych 

obowiązujących ustaw. 
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