Žiadosť o

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
podávanie/dodávanie

zásielok prostredníctvom

IČO: 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2021879959
bankové spojenie: PB, a.s. Bratislava, č.účtu: BBAN 3001130011/6500
č.účtu: IBAN SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA
P.O.BOXu

zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

OBJEDNÁVKA NA VÝROBU PRÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVÝCH PEČIATOK
Dodávateľ
Slovenská pošta, a. s., Odbor POFIS

Tel.: 02/544 199 09

Námestie slobody 27

Fax: 02/544 199 13

817 98 Bratislava 15

E-mail: pofis@slposta.sk

Objednávateľ

Fakturačné údaje

Názov:

Adresa:

Adresa:

(ulica/obec, číslo domu):

(ulica/obec, číslo domu):

PSČ Pošta:

PSČ Pošta:

Peňažný ústav:

Kontaktná osoba:

Číslo účtu:

Telefón:

IČO:

DIČ:
IČ DPH:

e-mail:
Objednaný druh a množstvo (pred ďaľším vyplnením objednávky si prečítajte upozornenie na druhej strane)

Príležitostná poštová pečiatka

ks

kópia

ks

miesto používania (presný názov pošty)
termín používania (na každý deň samostatná
pečiatka)
názov príležitostnej poštovej pečiatky (akcie na ktorú
bude vyrobená)
K objednávke na výrobu príležitostnej poštovej pečiatky je potrebné príložiť výtvarný návrh (čiernobiely bez plných plôch) v mierke 1:4 a 1:1. Výtvarný návrh musí spĺňať podmienky
v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právnych súvislostiach s autorským právom (predovšetkým je potrebné uviesť meno autora výtvarného návrhu a súhlas na
použitie výtvarného návrhu)

Poznámky:
Dátum podania žiadosti

Podpis, príp. pečiatka
žiadateľa

UPOZORNENIE

- objednávku vrátane súvisiacich podkladov pre výrobu, je potrebné zaslať na kontaktnú adresu dodávateľa najmenej dva mesiace pred
plánovaným prvým dňom používania
- ak náklady spojené s výrobou bude uhrádzať iný subjekt ako objednávateľ, k objednávke je potrebné pripojiť písomný súhlas platiteľa
- všetky príležitostné poštové pečiatky sú vlastníctvom SP, a. s., a budú uložené v depozite Poštového múzea
- SP, a. s., prevádzkové stredisko POFIS si vyhradzuje právo vykonať úpravy výtvarného návrhu v prípade, ak nebude spĺňať technické
požiadavky pre zhotovenie pečiatky
- SP, a. s., prevádzkové stredisko POFIS zodpovedá za zhotovenie poštovej príležitostnej pečiatky, nezodpovedá za uzavretie zmluvy o
výtvarnom návrhu pečiatky
USMERNENIE K VÝTVARNÉMU NÁVRHU
- dátum a úplné označenie pošty musia byť zvýraznené a zadané tak, aby v mierke 1:1 (skutočná veľkosť pečiatky 32 - 38 mm) bola výška
písma minimálne 2 mm
- rez písma: len veľké písmená (majuskuly - verzálky)
- dostatočne výrazné linky obrazcov
- povinné je uvádzanie textov v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii s textom v slovenskom jazyku
- ako návod je možné použiť vzory príležitostných poštových pečiatok na stránke www.pofis.sk

