
Dohoda o bezplatné prezentaci
mezi

Poskytovatelem: Inzerentem:

Kultura Jablonec p.o, Název: ……………………………………….

Jiráskova 4898/9 a Adresa: ………………………………………

466 01 Jablonec nad Nisou ………………………………………

IČO: 09555340 IČO: ……………………………………….

Zastoupená: Petrem Vobořilem, ředitelem Zastoupená: ………………………………………

1. Předmět dohody
1.1.Předmětem této dohody je bezplatná inzerce v tištěném letáku Kam za sklem a bižuterií

v Jablonci nad Nisou a další související online prezentace.

2. Smluvní ujednání
2.1. Inzerent se zavazuje k vyplnění potřebných údajů, které jsou nedílnou součástí této dohody.

Svým podpisem zároveň stvrzuje jejich správnost a aktuálnost.

2.2. Inzerent se zavazuje poskytnout alespoň 3 fotografie ve formátu *tif, *jpg, *eps, *pdf, v
rozlišení nejméně 300 dpi. Požadována je 1 fotografie interiéru, popř. exteriéru a alespoň 2
fotografie zboží specifikující nabídku Inzerenta.

2.3. Poskytovatel se zavazuje k bezplatné inzerci v tištěném letáku „Kam za sklem a bižuterií
v Jablonci nad Nisou 2022“ v rozsahu ¼ stránky formátu DL. Zároveň zdarma zajistí
internetovou prezentaci prostřednictvím Datového skladu Libereckého kraje, což je sdílená
databáze, ze které čerpá i turistický portál www.visitjablonec.cz (dále také jen „bezplatná
inzerce“). Poskytovatel není povinen poskytnout bezplatnou inzerci, neposkytne-li mu
Inzerent údaje a fotografie dle čl. 2 odst. 2.1. a 2.2. této dohody ani do 10. 4. 2022

2.4. Inzerent souhlasí s případným dalším použitím poskytnutých fotografií a údajů k propagaci
města Jablonec nad Nisou. Poskytovatel se zavazuje, že poskytnuté údaje a fotografie
použije pouze k účelům vyplývajícím z této dohody.

2.5. Inzerent prohlašuje, že v důsledku bezplatné inzerce a propagace města Jablonec nad Nisou
dle této dohody nedojde k porušení autorských ani jiných práv k fotografiím a poskytnutým
údajům. Ukáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zavazuje se Inzerent zbavit Poskytovatele
veškerých závazků, které Poskytovateli v důsledku nepravdivého prohlášení vzniknou.

3. Závěrečné ujednání
3.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to až do dalšího vydání letáku Kam za sklem a

bižuterií v Jablonci nad Nisou. Dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech, přičemž každá ze
stran obdrží 1 stejnopis této Dohody.

V Jablonci nad Nisou, dne,

Poskytovatel:
Inzerent: ……………………………………..
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http://www.visitjablonec.cz


Vážený provozovateli kamenného obchodu se sklem a bižuterií,

Jablonec nad Nisou je městem bižuterie a skla. Do Jablonce stále přijíždí mnoho turistů
nejen za poznáním a zážitkem, ale i za možností nákupů. Za tímto účelem naše
informační centru vydává leták Kam za sklem a bižuterií v Jablonci nad Nisou, který
mapuje kamenné obchody. Byli bychom rádi, kdybychom návštěvníkům Jablonce mohli
představit ucelený přehled kamenných obchodů, proto si Vás tímto dovolujeme oslovit. 7.
vydání letáku Kam za sklem a bižuterií v Jablonci nad Nisou patří k nedílné turistické
nabídce našeho města, letáky dále distribuujeme do spřátelených informačních center v
okolí, kde si je mohou návštěvníci regionu zdarma vyzvednout. Leták je 3jazyčný a jeho
nedílnou součástí je i plánek centra, kde jsou obchody vyznačené.
Podmínkou uveřejnění v této tiskovině je stanovená pevná otevírací doba prodejny.

Podepsanou Dohodu vč. fotografií prosím zašlete do 10.4. 2022:
Ing. Petra Fapšo, fapso@kulturajabonec.cz, tel: 775 585 061
nebo dodejte:  Dům J. a V. Scheybalových (TIC), Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec n.N.

Název obchodu

Charakteristika, slogan,
příp. specialita (cca 1
věta, max. 70 zn. vč.
mezer)

Úplná adresa kamenného
obchodu

Ulice:

Město vč. PSČ

Internet. prezentace
www.stránky/facebook e-shop (pokud má jinou adresu než firemní

web)

Kontaktní údaje pro
veřejnost

telefon e-mail

Otevírací doba

Exkurze

Dílničky (nebo kurzy)

ano/ne

ano/ne (pokud ano, upřesněte)

Prosíme o zaškrtnutí údajů, které jsou podkladem pro tištěný leták „Kam za sklem a bižuterií v Jablonci
nad Nisou“(hodící se zakřížkujte)

Módní bižuterie (hotová) Korálky  (volné), polotovary,
komponenty

Dárkové sklo a předměty

Knoflíky/mince Vánoční ozdoby Antik

Kontaktní údaje pro přípravu letáku, pokud jsou jiné, než uvedené nahoře – nebudou veřejnosti poskytnuty
(s kým můžeme komunikovat pro přípravu a vyjasňování letáku, telefon, e-mail)
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