
Podmínky zveřejňování akcí 

Pro zveřejnění akce je nutné kompletně vyplnit webový formulář.  

Objednávka s neúplnými nebo nepřesnými informacemi nebude zpracována. 

Zveřejněny budou výhradně KULTURNÍ AKCE, o sporných případech rozhoduje vedení OK. 

K objednávce je nutné přiložit plakát ve formátu PDF nebo JPG. Plakát je nutné dodat v nejvyšší 

možné kvalitě. 

TIC Frýdlant do plakátů nijak nezasahuje a nezodpovídá za jejich obsah, popř. nízkou kvalitu 

grafických podkladů. 

Tato služba je zdarma. 

 

Místa, na kterých budou akce propagovány 

Tištěný kalendář akcí 

Uzávěrka přijímání podkladů je vždy do 12. dne předchozího měsíce. Po uplynutí této lhůty již nelze 

akci zařadit do tisku.  

Kalendář akcí na Frýdlantsku vychází 11x ročně v nákladu cca 1000 ks. 700 ks je přílohou 

Frýdlantského zpravodaje. 300 ks je distribuováno na odběrová místa. 

O aktuálním přehledu odběrových míst se můžete informovat na mic@mesto-frydlant.cz 

 

Kalendář akcí na webu města 

Kalendář akcí na webu www.mesto-frydlant.cz je o aktuální akce doplňován průběžně celý měsíc. 

Všechny akce se zobrazují pomocí prokliku do sekce „Kalendář akcí“, kde je možné akce dále filtrovat 

(datum, typ akce, místo konání apod.). Akce konané výhradně ve městě Frýdlant se postupně 

přepisují také na úvodní stránku webu. 

 

Kalendář akcí Libereckého kraje 

Kalendář akcí na webu www.liberecky-kraj.cz je o aktuální akce doplňován průběžně celý měsíc. 

Všechny akce se zobrazují pomocí prokliku do sekce „Kalendář akcí v Libereckém kraji“, kde je možné 

akce dále filtrovat (datum, typ akce, místo konání apod.). 

TIC Frýdlant nemůže ovlivnit zobrazení akce na úvodní straně. 

 

Facebook Akce Frýdlantsko 

Plakáty k akcím na webu www.facebook.com/akce.frydlantsko  jsou doplňovány průběžně celý měsíc. 

Po dohodě lze akci na stránkách Facebooku zobrazit víckrát. TIC nezajišťuje placenou propagaci 

příspěvků.  

 

Plakátovací plochy 

1x vývěska před radnicí 

1x vývěska u pošty 

Plakáty jsou vyvěšovány minimálně 1 týden před začátkem konání akce. Plakátovací plochy jsou 

kapacitně omezené a TIC si vyhrazuje právo plakáty na výlepových plochách z kapacitních důvodu 

nezveřejnit. 
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