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REGULAMIN I CENNIK EMISJI  

KOMUNIKATÓW, OGŁOSZEŃ I REKLAM 
 

Polski Komitet Radiowy w Południowej Australii przygotowuje i realizuje polskie programy radiowe 

nadawane ze stacji 5EBI FM. Wszyscy redaktorzy, przygotowujący i realizujący programy radiowe, 

robią to w pełni społecznie i nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Wszelkie fundusze 

uzyskiwane w ramach działalności Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii są 

używane w celu zapewnienia emisji polskich programów radiowych. Pokrywają one między innymi 

koszty licencji nadawczej, opłat członkowskich do stacji 5EBI FM, koszt uzyskiwania i używania praw 

autorskich, opłat licencyjnych dostępu do wiadomości czy muzyki prezentowanej w programach, 

koszt materiałów, nośników dźwięku i urządzeń używanych w czasie realizacji polskich programów 

radiowych. 

Polski Komitet Radiowy pragnąc być centrem informacyjnym dla Polonii zamieszkałej w Południowej 

Australii udziela czasu antenowego dla wszystkich zainteresowanych w poniżej wymienionych 

kategoriach i opisanych zasadach. 

 

OGŁOSZENIE SPOŁECZNE 

Ogłoszenie Społeczne jest to każde ogłoszenie, które promuje programy, działania, wydarzenia, 

imprezy albo usługi organizacji rządowych, organizacji polonijnych lub innych, prywatnych biznesów 

czy osób prywatnych za które ogłoszeniodawca nie pobiera opłat lub nie służą one bezpośrednio 

lub pośrednio działalności komercyjnej lub dochodowej ogłoszeniodawcy.  

Ogłoszenie Społeczne jest nadawane w polskich programach radiowych nadawanych ze stacji 5EBI 

FM w ramach Polskiego Komitetu Radiowego bezpłatnie.  

Ogłoszeniodawca ma prawo wyboru dnia emisji ogłoszenia – wybrane dni emisji polskich programów 

radiowych lub wszystkie dni emisji polskich programów radiowych. Treść Ogłoszenia Społecznego 

jest również publikowana na stronie internetowej Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej 

Australii. 

Ogłoszeniodawca ma obowiązek określić okres nadawania Ogłoszenia Społecznego. 

Polski Komitet Radiowy rezerwuje sobie prawo edycji i skrótu Ogłoszeń Społecznych nadesłanych 

przez ogłoszeniodawcę. 

Polski Komitet Radiowy rezerwuje sobie prawo odmowy emisji Ogłoszenia Społecznego bez 

podania przyczyny. 

 

OGŁOSZENIE PŁATNE 

Ogłoszenie Płatne jest to każde ogłoszenie, które promuje programy, działania, wydarzenia, 

imprezy albo usługi organizacji rządowych, organizacji polonijnych lub innych, prywatnych 

biznesów czy osób prywatnych, za które ogłoszeniodawca pobiera opłatę z warunkiem, że 

ogłaszany program, działanie albo usługa jest jednorazowym wydarzeniem i ustaje w 
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zdefiniowanym przez ogłoszeniodawcę terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące. Opłatą tą może być, 

ale nie tylko, opłata wstępu (bilet) na imprezę lub wydarzenie lub opłata za produkt czy usługę. 

Ogłoszenie Płatne jest nadawane w wybrane przez ogłoszeniodawcę dni emisji polskiego 

programu radiowego oraz publikowane na stronie internetowej Polskiego Komitetu Radiowego 

według następujących stawek: 

• jeżeli wartość biletu wstępu na imprezę lub wydarzenie wynosi poniżej $5.00 za osobę lub 

tzw. „gold coin donation”, wówczas emisja ogłoszenia jest bezpłatna ($0.00) lub 

ogłoszeniodawca może wnieść wolny datek. 

• jeżeli wartość biletu wstępu na imprezę lub wydarzenie wynosi powyżej $5.00, wówczas 

koszt emisji ogłoszenia wynosi równowartość 2 biletów wstępu na tę imprezę lub 

wydarzenie, ale nie może wynosić więcej niż $50.00. 

• koszt emisji ogłoszenia dotyczącego produktów lub usług wynosi $50.00 

Opłata emisyjna musi być wniesiona do Skarbnika Polskiego Komitetu Radiowego przed terminem 

rozpoczęcia emisji ogłoszenia. 

Ogłoszenia Płatne mogą być emitowane przez Polski Komitet Radiowy w Południowej Australii ze 

stacji 5EBI FM przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące, i tak w przypadku: 

• ogłoszenia dotyczącego imprezy lub wydarzenia liczy się czas 2 miesięcy do dnia imprezy 

lub wydarzenia. W przypadku imprezy lub wydarzenia które trwa więcej niż jeden dzień, 

emisja ogłoszenia będzie kontynuowana do najbliższego programu radiowego 

poprzedzającego ostatni dzień imprezy lub wydarzenia. 

• ogłoszenia dotyczącego produktów lub usług liczy się czas 2 miesięcy od dnia pierwszej 

emisji ogłoszenia. 

Ogłoszeniodawca ma obowiązek określić okres nadawania Ogłoszenia Płatnego. 

Ogłoszenia Płatne są odczytywane przez redaktora prowadzącego lub lektora w programie 

radiowym redagowanym według ustalone harmonogramu, dostępnego na stronie internetowej 

Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii.  

Polski Komitet Radiowy rezerwuje sobie prawo edycji i skrótu Ogłoszeń Płatnych nadesłanych przez 

ogłoszeniodawcę. 

Polski Komitet Radiowy rezerwuje sobie prawo odmowy emisji Ogłoszenia Płatnego bez podania 

przyczyny. 

 

OFICJALNY SPONSOR 

Oficjalnym sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5EBI FM może zostać 

organizacja rządowa, organizacja polonijna lub inna, prywatny biznes czy osoba prywatna, która 

pragnie promować swoje programy, działania, produkty albo usługi. 

Ogłoszenie lub reklama Oficjalnego Sponsora jest zarejestrowane jako Polski Sponsor programów 

radiowych w systemie stacji radiowej 5EBI FM.  

Ogłoszenie lub reklama jest zazwyczaj zrealizowane techniką produkcji dźwiękowych spotów 

reklamowych i jest zarejestrowane na obecnie używanych w stacji 5EBI FM nośnikach dźwięku i z 

nich odtwarzane w czasie trwania polskich programów radiowych. 

Opłata emisyjna dla Oficjalnego Sponsora wynosi $12.00 od każdej emisji ogłoszenia lub reklamy.  

Oficjalny Sponsor określa częstotliwość (ilość dni w tygodniu lub miesiącu) i dni emisji ogłoszenia 

lub reklamy. 
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Polski Komitet Radiowy przewiduje następujące opcje długości umowy na emisję ogłoszenia lub 

reklamy Oficjalnego Sponsora: 

• Opcja 1 – 3 miesiące.  

• Opcja 2 – 6 miesięcy.  

• Opcja 3 – Czas nieokreślony.  

Opłata emisyjna Oficjalnego Sponsora musi być wniesiona z góry do Skarbnika Polskiego 

Komitetu Radiowego przed terminem rozpoczęcia emisji ogłoszenia lub reklamy.  

W przypadku Opcji 3 (Czas nieokreślony), faktura/rachunek (ang. invoice) będą wysłane do 

Oficjalnego Sponsora na miesiąc przed upływem każdego 6-cio miesięcznego okresu emisji i 

muszą być zapłacone przez Oficjalnego Sponsora przed upływem tego 6-cio miesięcznego okresu 

emisji. Brak zapłaty za przedłużenie emisji spowoduje zatrzymanie tejże emisji po upływie 

wcześniej opłaconego 6-cio miesięcznego okresu. 

Oficjalny Sponsor ma prawo zaprzestania emisji lub zmniejszenia częstotliwości emisji ogłoszenia 

lub reklamy. Polski Komitet Radiowy nie refunduje kosztów wynikających z faktu zaprzestania 

emisji lub zmniejszenia częstotliwości emisji ogłoszenia lub reklamy. 

W przypadku zwiększenia częstotliwości emisji ogłoszenia lub reklamy, Oficjalny Sponsor 

zobowiązany jest uiścić różnicę kosztów wynikającą ze zwiększenia częstotliwości emisji 

ogłoszenia lub reklamy. 

Oficjalny Sponsor, w ramach usługi otrzymuje dodatkowo: 

• do 3 krótkich darmowych komunikatów lub ogłoszeń w każdym miesiącu emisji oficjalnego 

ogłoszenia lub reklamy które są odczytywane przez redaktora prowadzącego lub lektora w 

programie radiowym redagowanym według ustalone harmonogramu, dostępnego na 

stronie internetowej Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii. Oficjalny 

Sponsor ma prawo wyboru dnia emisji dodatkowych komunikatów lub ogłoszeń. Limit 

krótkich darmowych komunikatów lub ogłoszeń nie akumuluje się i w razie 

niewykorzystania w ciągu miesiąca nie przechodzi na miesiąc następny. 

• Na okres trwania emisji ogłoszenia lub reklamy, Oficjalny Sponsor otrzyma miejsce na 

stronie internetowej Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii w celu promocji 

swoich programów, działań, produktów albo usług. 

 

WYDARZENIA LOSOWE 

Wszelkie komunikaty losowe, takie jak informacje o pogrzebach czy innych zdarzeniach losowych 

Polski Komitet Radiowy zamieszcza w swoich programach bez opłat. 


