Městské kulturní středisko Dobřany, příspěvková organizace
Informační centrum • náměstí T. G. M. 5, 334 41 Dobřany
T: +420 377 972 725 • ic@dobrany.cz

Informace k výlepu plakátů
Nepovolené výlepy jsou zakázané a budou postihovány v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Dobřany č.1/2010!!!

Sběrové místo:
Městské kulturní středisko Dobřany, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, tel.: 377 972 725
Otevírací doba:

květen - září po-pá 8:30-12:15

13:00-17:00 (so-ne 13:00-17:00)

říjen - duben po-pá 8:30-12:15

13:00-16:00

Uzávěrka příjmu plakátů je každý pátek do 15:00 hodin.
Ke každé zakázce musí být přiložena objednávka a 11 ks plakátů, jinak dle dohody. V objednávce uveďte
termín, délku výlepu, rozměr plakátu a adresu pro fakturaci, telefonní kontakt nebo e-mail!
Tato informace platí i pro dobřanské spolky a organizace, které mají výlep zdarma, a to i v případě zaslání plakátu e-mailem.

Ceník výlepu za 11 ks plakátů umístěných v uzamykatelné vitríně (1000x1780x60mm):
Rozměr

A4 (20x30cm)

A3 (20x42cm)

A2 (42x60cm)

Doba

1 týden

200,-Kč

250,-Kč

350,-Kč

2 týdny

300,-Kč

400,-Kč

550,-Kč

3 týdny

400,-Kč

550,-Kč

800,-Kč

Při expresním umístění do 24 hod příplatek 100% k výše uvedeným cenám.
Uzamykatelné vitríny – umístění, adresa
1. Ul. Sokolovská – u Káčka
2. Tř. 1. Máje – u parku k nádraží
3. Ul. Sportovců – u nádraží
4. Ul. Sokolovská – u školní jídelny
5. Ul. Spojovací – u obchodního domu
6. Dobřánky – ul. Chotěšovská
7. Ul. Lipová – u ZUŠ
8. Ul. Stromořadí – U Žabky
9. Tř. 1. Máje – naproti benzín. Pumpě
10. Ul. Ústavní – naproti vstupu do PN
Zdarma bude plakát umístěn v Městském kulturním a informačním centru.
(pouze pro informace o Káčku a MKS slouží ještě menší vitrína ve Vančurově ulici u sběrného dvora)

Výlep plakátů je prováděn pravidelně každý týden (zpravidla v pondělí). Ceník je platný od 1. 3. 2020.

Tel.: +420 377 972 725
Fax: +420 377 972 725

e-mail: ic@dobrany.cz
IČ: 71209336

www.dobrany.cz
www.kacko.cz

