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DARMOWA REKLAMA W RADIU WNET 

formularz zgłoszeniowy 

1. Dane osobowe

Imię: 

Nazwisko :  

Stanowisko : właściciel  pracownik 

Nazwa i adres firmy  / działalności / akcji społecznej: 

Teren działania:  [np. Warszawa, Wrocław, Ogólnopolska] 

Nr tel: 

Adres email: 
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2. Instrukcja  
 

Jak napisać skrypt do reklamy? Instrukcje.  

 

Aby uzyskać reklamę w ramach Solidarnościowej Akcji Radiowej musisz najpierw wymyślić 
jej tekst. Jak powinien wyglądać poprawny skrypt spotu reklamowego? Oto instrukcje.  

 

1. Twój tekst powinien mieć około 450 znaków ze spacjami. To odpowiada 30-
sekundowej długości nagrywanego spotu.  

2. Tekst nie powinien zawierać skrótów ani liczb. Zapisuj wszystko tak, jak to ma być 
odczytane.  
Przykład 1: „www.wnet.fm” zapisz „wu wu wu wnet ef em” lub „wu wu wu kropka wnet 
kropka ef em”.  
Przykład 2: jeśli Twoja firma nazywa się „IBM” zapisz „aj bi em” lub „i be em”.  

3. Korzystaj głównie ze słów krótkich i łatwych do wymówienia. Unikaj zbyt wielu słów 
na literę s lub na literę p.  

4. Treść spota będzie nagrana przez jednego lektora -tekst Twojej reklamy nie może być 
podzielona na głosy. 

 

Jak zadbać o efektywną treść spotu? Odpowiedz na pytania kto reklamuje, co reklamuje oraz 
gdzie i jak można z tego skorzystać. 

1. Po pierwsze,  przykuj uwagę. Śmiało rozpocznij, aby przykuć uwagę. 
2. Po drugie, zwiększ zaangażowanie. Namaluj obraz lub opowiedz historię, na której skupi 

się słuchacz. 
3. Po trzecie, utwierdź w przekonaniu. Przekonaj odbiorców reklamy, że mogą uwierzyć 

w to, co do nich mówisz. 
4. Po czwarte, wezwij do działania. Poproś słuchaczy, żeby coś zrobili. 
5. Po piąte, pamiętaj o nazwie. Nazwa Twojej firmy musi zostać zapamiętana, dlatego 

powinna się pojawić w skrypcie trzy razy: na początku, gdzieś w środku i na końcu 
reklamy.  

Kiedy będziesz miał(a) te wszystkie elementy, możesz napisz tekst reklamy. Powinien być 
jasny, prosty i przyjemny. Pamiętaj, że słuchacze radia nie są gotowi, żeby od razu skorzystać z 
Twojej oferty, dlatego bardzo ważne jest, żeby zapamiętali nazwę Twojej organizacji lub markę, 
która reklamujesz.  

Po napisaniu, przeczytaj tekst ze stoperem. Dla bezpieczeństwa powinno to zająć ok. 26 
sekund. Po zakończeniu wklej tekst na kolejnej stronie formularza.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej instrukcji  

 

 

http://www.wnet.fm/
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3. Treść reklamy  
 
 
 
 

 
 

 

UWAGA! : Radio Wnet zastrzega sobie prawo do poprawek redakcyjnych. 

 

4. Nagranie  
 

a) Nagrywam reklamę sam  
 

Info: W odpowiedzi na przesłany formularz otrzymają Państwo instrukcje dotyczące nagrania. 
 

b) Zlecam nagranie reklamy ekipie Radia Wnet 

Info: Zlecają nam Państwo nagranie. Będą Państwo musieli pokryć minimalne koszty zlecenia, czyli lektora i 
realizatora, w wysokości  100 PLN. Jest to najniższy koszt, na którym nie zarabiamy.  W odpowiedzi na 
formularz otrzymają Państwo dane do przelewu.  

 

Dane do faktury: (nazwa działalności, adres, NIP): 

 

 
 
 

5. Oświadczenia  
 

a) oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią regulaminu określającego szczegółowe zasady 
związane z organizacją i przystępowaniem do akcji „S.A.R. Solidarnościowa Akcja Radiowa” 
organizowanej przez spółkę Radio Wnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz akceptuję zasady 
uczestnictwa w tej akcji. 
 
 

b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym 
oraz korespondencji mailowej przekazanej spółce Radio Wnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w akcji „S.A.R.S. Solidarnościowa Akcja Radiowa” 
organizowanej przez ten podmiot, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną 
dołączoną do mojej zgody. 
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Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest spółka Radio Wnet spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zielnej 39 (00 – 108 Warszawa) wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333607, posiadająca numer NIP 525-
24-59-752, REGON: 141961180 (zwana dalej „Administratorem”), 

a) numer telefonu: 507 247 289,  
b) adres poczty elektronicznej: biuro@radiownet.pl. 

a) Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane „RODO”) – zgoda wyrażoną 
przez uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu 
poprawnego przeprowadzenia akcji „S.A.R.S. Solidarnościowa Akcja Radiowa” (zwana „Akcją”) zgodnie 
z jej regulaminem i umożliwienia udziału w Akcji przez uczestnika. 

2. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym oraz uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres 
wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności z Kodeksu cywilnego (okres trwania wymagalności 
ewentualnych roszczeń), prawa podatkowego, ubezpieczeniowego, rachunkowego oraz przepisów 
dotyczących realizacji obowiązku archiwizacji. 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania,  
b) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
c) przenoszenia danych,  
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych przez 
uczestnika wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestnictwa w Akcji. 

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

c) Zamawiam reklamę w Radiu Wnet  

 

 

 

 

 

Zapisz swój wypełniony formularz NAZWA_OBSZAR DZIAŁALNOŚCI 

(np. RadioWnet_Warszawa) 

i wyślij na solidarni@wnet.fm 

 

 


	Text1: 
	Text2: 
	Group3: Wybór1
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box8: Off
	Text9: 
	Group4: Wybór3
	Text10: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


