SZANOWNI PAŃSTWO,
W budynku Strefy Wiedzy i Innowacji
obowiązuje zakaz naklejania informacji
na ścianach, drzwiach, szybach itp.
W razie potrzeby umiejscowienia informacji
w przestrzeni Strefy, należy stosować się
do poniższych prostych zasad określających

WYZNACZONE MIEJSCA
I SPOSOBY EKSPOZYCJI.
Plakaty/ogłoszenia
Wyznaczone miejsca, w których można powiesić plakaty w Strefie, to:
·

magnetyczna tablica na parterze z napisem „Twoja przestrzeń”,
dostępna także dla osób z zewnątrz,

·

ramki aluminiowe formatu A3 rozmieszczone na wszystkich poziomach,
dostępne wyłącznie na materiały UM,

·

szyby przy rozsuwanych drzwiach wejściowych – w uzasadnionych przypadkach,
które należy zgłaszać.

Informacje
Strzałki, informacje o miejscu i godzinie spotkań, plany warsztatów itp. należy umieszczać
w stojakach. Do dyspozycji jest 5 stojaków, które mieszczą pionową kartkę formatu A4.
Stojaki znajdują się w Informatorium na 1 p. (na zapleczu).

Ulotki
Ulotki należy umieszczać w stojakach do tego przeznaczonych, rozstawionych na terenie Strefy
– bardzo prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby.

Dodatkowe informacje
·

Komunikaty mogą zostać umieszczone także w infokiosku (parter). W tym celu prosimy
o przesłanie e-mailem materiałów tekstowych w Wordzie oraz grafiki w plikach jpg.

·

Prosimy również o zgłaszanie, jeśli będzie potrzeba ekspozycji roll-upów lub jeszcze
innych materiałów.

KONTAKT
Paulina Milewska
Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.10
paulina.milewska@umed.lodz.pl
42 272 54 24, 504 022 944

W ramach przypomnienia zamieszczam poniżej stosowny komunikat, który warunkuje
wyznaczenie miejsc i stosowanie się do tych zasad.

KOMUNIKAT z dn. 16.03.2017 r.
w sprawie zasad umieszczania plakatów i ogłoszeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
W trosce o estetykę uczelnianych wnętrz oraz właściwe eksponowanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych prosimy o stosowanie się do poniższych zasad umieszczania
plakatów i ogłoszeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
·

Plakaty i ogłoszenia mogą być umieszczane jedynie w miejscach do tego
przeznaczonych tj. gablotach, ekspozytorach, tablicach korkowych.

·

Plakaty i ogłoszenia umieszczane w innych miejscach (np. na ścianach lub drzwiach)
będą niezwłocznie usuwane przez administratorów obiektu.

·

Treść i forma eksponowanych materiałów nie może naruszać obowiązujących
przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, godzić w dobra
osobiste, a także narażać na uszczerbek dobre imię Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

·

Jednostkami uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie ekspozycji plakatów
i ogłoszeń są: Biuro Rektora, Biuro Promocji oraz Biuro ds.. Nieruchomości.

Biuro Rektora, Biuro Promocji, Biuro ds. Nieruchomości

