ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA
25-389 Kielce ul. Wojska Polskiego 52
tel. /0-41/ 362-13-81, tel./fax 362-15-00
Pekao SA O/Kielce nr 29 1240 4416 1111 0000 4965 4095
_________________________________________________________________________

CENNIK
Załącznik nr 1
do uchwały Prezydium ORL ŚIL nr 37/2016/P-VII
z dnia 1 grudnia 2016r.

Regulamin publikowania ogłoszeń / reklam o zatrudnieniu dla lekarzy na stronie internetowej ŚIL w
Kielcach oraz w biuletynie informacyjnym ŚIL „ Eskulap”.

1.Poszukujący indywidualnie pracy lekarz/lekarz dentysta może zlecić zamieszczenie bezpłatnego ogłoszenia o
poszukiwaniu pracy na stronie internetowej ŚIL w Kielcach oraz w biuletynie informacyjnym ŚIL „ Eskulap”.
2.W przypadku zlecenia zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia o poszukiwaniu do zatrudnienie lekarza/ lekarza
dentysty cena za ogłoszenie jednorazowe w Biuletynie informacyjnym ŚIL „ Eskulap” w formacie A-4 wynosi
1.800 złotych, natomiast na stronie internetowej ŚIL – 400 złotych. Jeżeli ogłoszenie jest zamieszczane
jednocześnie w Eskulapie i na stronie internetowej ŚIL stosuje się rabat i w tym przypadku cena za ogłoszenie
na stronie internetowej wynosi 100 złotych. Ogłoszenia mogą być zamieszczane na podstawie zlecenia
jednorazowo w danym numerze biuletynu lub na okres 30 dni na stronie internetowej ŚIL albo wielokrotnie
(wielokrotność okresu 30 dni).
3. W przypadku zlecenia zamieszczenia ogłoszenia drobnego ( do 5 wierszy ) dot. ofert zatrudnienia lekarzy/
lekarzy dentystów w Biuletynie informacyjnym ŚIL „ Eskulap” lub na stronie internetowej koszt ogłoszenia
wynosi 50 złotych.
4. Zamieszczenie materiałów odbywa się po przesłaniu podpisanego zlecenia pocztą elektroniczną lub listownie.
Materiały graficzne oraz treść ogłoszenia dostarczane są przez zleceniodawcę.
5.Miejsce oraz pozycja ogłoszenia uzależnione są od ceny ogłoszenia oraz kolejności zgłoszeń.
6. Redaktor naczelny pisma „ Eskulap ” oraz redaktor strony internetowej ŚIL, mają prawo odmowy
zamieszczenia ogłoszeń o pracę zawierających treści niekorzystne dla środowiska lekarskiego lub pochodzących
od podmiotów, co których posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska
lekarskiego, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.
7. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest zapłata należności z góry . Jeśli zleceniodawca nie uiści płatności
na rachunek ŚIL, w terminie wyznaczonym w zleceniu ogłoszenie nie zostaje opublikowane. Zleceniodawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów zrealizowanego ogłoszenia, za które nie uiścił opłaty.
8. Ustanawia się następujące paramety techniczne ogłoszeń w formacie A-4druku:
Maksymalne wymiary 210x297 mm+3 mm spady
Formaty plików:*.jpg,*.tif,*pdf ( w jakości do druku)

•

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, ponieważ nie jesteśmy płatnikiem VAT.

•

Reklamy należy przesyłać na adres e-mail: jadwiga@sil.apsnet.pl,

•

Nakład Eskulapa Świętokrzyskiego wynosi ok. 4.300 sztuk i dochodzi do wszystkich lekarzy
zarejestrowanych w ŚIL na terenie województwa świętokrzyskiego.

•

W ciągu roku Eskulap Świętokrzyski ukazuje się 6 razy.

