VOŠČILA NA RADIU VESELJAK
Voščila sprejemamo na spodaj navedenih številkah in naslovih za tekoči teden do
četrtka do 14. ure. Svetujemo vam, da voščilo oddate pravočasno, saj se sicer
lahko zgodi, da ga ne bomo mogli sprejeti zaradi zasedenosti terminov. Naša
referentka vam je vsak delavnik na voljo za morebitna vprašanja v zvezi z voščili
na telefonski številki 01 588 0 110.
Ostali pogoji so navedeni spodaj, prosimo, da jih pozorno preberete!
CENIK ZA PREDVAJANJE VOŠČIL NA RADIU VESELJAK 2016
Voščilo z eno skladbo ………………………............................................8,00 EUR
Voščilo z eno skladbo + CD………………….........................................12,00 EUR
Voščilo z eno skladbo + CD + majica radia Veseljak…………..............20,00 EUR
Voščilo z dvema skladbama …..…………….. ......................................10,00 EUR
Voščilo z dvema skladbama + CD………………….............................. 14,00 EUR
Voščilo z dvema skladbama + CD + majica radia Veseljak................. 22,00 EUR
Izredno voščilo je eno voščilo za enega slavljenca, z največ eno skladbo: 20,00 EUR
Izredno voščilo + cd ………………………………………………………. 24,00 EUR
Čas predvajanja se uskladi glede na želje naročnika in možnosti uvrstitve v programsko shemo
Radia Veseljak.
Naknadno naročilo posnetka voščila v obliki CD-ja ali elektronske pošte (v MP3 obliki) ... 10,00 EUR
V ceno je vštet 22% DDV.
Cenik velja od 01. oktobra 2017.

SPLOŠNI POGOJI ZA PREDVAJANJE VOŠČIL NA RADIU VESELJAK
Nedeljska voščila na Radiu Veseljak so namenjena vašim voščilom za rojstni dan, god, obletnice,
maturo, diplomo, poroko, obhajilo, birmo, upokojitev, napredovanje v službi, in podobno.
Rednim voščilom lahko prisluhnete na frekvencah radia Veseljak vsako nedeljo med 13:00 in
14:00, vsa voščila izven tega termina, se smatrajo kot izredna voščila. V primeru, da je voščil več ali
manj, kot je določen čas za predvajanje, si pridržujemo pravico razporejanja voščil tako, da bodo
smiselno umeščena v program. Natančno uro predvajanja voščila vam referentka sporoči
najkasneje en delovni dan pred predvajanjem.
Izredna voščila na Radiu Veseljak se lahko predvajajo tudi v ostalih dneh tedna, natančna ura se
določi glede na programski pas in po dogovoru z referentko. Izredno voščilo lahko vsebuje le eno
skladbo.
Voščilo mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
 ime in priimek slavljenca
 izvajalca in naslov pesmi, ki jo želite pokloniti
 dan (sobota ali nedelja) in datum želenega predvajanja voščila
 okvirna ura predvajanja

 besedilo, ki ga bomo prebrali v eter pred izbrano skladbo
 točni podatki naročnika voščila (ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ ali
elektronski naslov)

Voščilo lahko oddate na naslednje načine:
 po pošti na naslov: Radio Veseljak, Papirniški trg 17, Ljubljana-Polje, s pripisom
''za nedeljska voščila''
 preko elektronskega obrazca na spletni strani radia Veseljak
 po telefonu na številko 01/ 588 0 110 vsak delovnik od 8. do 15. Ure (Voščila za
prihajajoči vikend sprejemamo samo do četrtka do 14.00.)
 osebno na zgoraj navedenem poštnem naslovu radia Veseljak.

Voščila, za katera želite, da jih preberemo v prihajajoči nedelji, morate oddati
najkasneje do petka do 12. ure; prepozno oddanih voščil nismo dolžni predvajati v
tistem tednu, pač pa Vam objavo lahko zagotovimo šele naslednjo nedeljo. V
primeru, da voščilo ne bo vsebovalo vseh zgoraj navedenih podatkov, še posebej
točnih podatkov naročnika ali vsaj kontaktno telefonsko številko, Vašega voščila
žal ne bomo mogli uvrstiti v naš program. Posnetek voščila lahko naročite
najkasneje 14 dni po njegovi objavi. Na posnetku, ki ga boste naročili, bo samo
Vaše besedilo in le začetek izbrane/ih pesmi, saj nam Zakon o zaščiti avtorskih
pravic ne dovoljuje snemanja avtorskih skladb v celoti na nosilce zvoka. Voščilo
boste plačali s položnico, ki Vam jo bomo poslali na naslov, ki ga boste navedli,
najkasneje 7 (sedem) dni zatem, ko bomo Vaše voščilo objavili. Voščila, ki bodo
napisana slovnično ali slogovno pomanjkljivo, bomo smiselno popravili, vendar v
tem primeru za napake ne odgovarjamo. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti
za manjkajoče podatke v besedilu, kot je na primer slavljenčevo ime in ime ali
imena tistih, ki voščilo poklanjajo. Voščila, ki so napisana na roko, napišite kar se
da čitljivo, saj v nasprotnem primeru za napake v besedilu in s tem za napačno
prebrano voščilo, ne moremo prevzeti odgovornosti. Pridružujemo si tudi pravico
zavrnitve voščila, katerega besedilo po naši presoji ni primerno za objavo.
Reklamacije sprejemamo izključno pisno na zgoraj naveden elektronski ali poštni
naslov najkasneje teden dni po objavi voščila.

