Wniosek o wydanie pozwolenia na wywieszenie banneru
Niniejszy formularz należy wydrukować. Należy pisać wyraźnie drukowanymi literami. Korespondencję kierować na adres:
New York City Department of Transportation
Banner Program
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041
Telefon: 212-839-6633 Siedziba główna: 212-839-6620 Faks: 212-839-4254
E-mail: nycdotbannerunit@dot.nyc.gov

1. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Organizacji:
Adres:
Numer telefonu:

Faks:

Imię i nazwisko kierownika:
Osoba kontaktowa:
E-mail:
2. Informacje dotyczące pozwolenia na wywieszenie banneru
Rodzaj pozwolenia:
Nowe
Kolejne
Dzielnica:

Manhattan

Brooklyn

Bronx

Queens

Staten Island

* Nowe kampanie należy zgłaszać na co najmniej 45 dni przed planowaną datą rozpoczęcia, chyba że wydział
postanowi inaczej.
* Kolejne wnioski należy przesyłać na co najmniej 14 dni przed końcem ważności aktualnego pozwolenia, chyba
że wydział postanowi inaczej.

Bannery będą wywieszone w celu (określić cel):
Okres ekspozycji (podać dokładne daty):
Od:

Do:

Liczba bannerów:
Lokalizacja bannerów: Wymienić poniżej i dołączyć osobną listę lub mapę, jeżeli zabraknie miejsca.

Imię i nazwisko licencjonowanego montera, który zamontuje i zdejmie bannery:

Załączono projekt graficzny:

TAK ____

NIE

Załączono aktualny certyfikat ubezpieczenia:

TAK

NIE

3. Warunki pozwolenia


Wszystkie pozwolenia podlegają ust. 2-14(b) tyt. 34 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork.



Zabrania się mocowania bannerów do słupów sygnalizacji świetlnej zawierających elektryczne urządzenia do sterowania
ruchem.



Zawieszony banner nie może zasłaniać widoczności znaków lub sygnalizacji przymocowanych do innych latarni.



Zabrania się przywiercania i spawania wsporników do latarni.



Elementy montażowe muszą być wykonane z odpornego na korozję materiału. Ramiona wsporników powinny być wykonane
z tworzywa wypełnionego włóknem szklanym.



Nie wolno montować bannerów na latarniach uznanych za zabytkowe przez Komisję Ochrony Zabytków. Bannerów nie
wolno montować na latarniach ozdobnych, chyba że spełniono określone warunki, na przykład zapewniono odpowiednią
ochronę.



Bannerów nie wolno mocować do żadnych mostów, tuneli ani mostów Wydziału Transportu.



Wymiary banneru nie mogą przekraczać 3 stóp wysokości i 8 stóp długości. Bannery muszą być w orientacji pionowej.
Bannery poziome, w tym wieszane w poprzek ulicy, są zabronione. W bannerach powinno znajdować się 6 nacięć
przepuszczających powietrze.



Banner nie może stwarzać zagrożenia dla ruchu pieszych lub pojazdów. Najniższy punkt banneru musi znajdować się co
najmniej 18 stóp nad ulicą.



Wieszanie podwójnych banerów (dwóch na jednym słupie) jest dozwolone wyłącznie, jeżeli ich łączna powierzchnia nie
przekracza 24 stóp kwadratowych. Zabrania się mocowania banneru do słupa, na którym znajduje się już jeden baner.



Na bannerach nie wolno umieszczać reklam. Na bannerze mogą znajdować się nazwy handlowe i loga sponsorów
wydarzenia, ale nie powinny zajmować więcej niż 10% całej powierzchni. Nazwy handlowe oraz loga sponsorów powinny
znajdować się u dołu banneru. Na bannerach nie wolno umieszczać sponsorów z branży alkoholowej i tytoniowej.



Posiadacz pozwolenia jest odpowiedzialny za kontrolę bannerów i słupów oraz wymianę i/lub usuwanie bannerów
podartych, zdewastowanych lub w stanie ogólnego zniszczenia, co obejmuje także olinowanie. Montaż, utrzymanie i
usunięcie bannerów i elementów montażowych odbywa się bez ponoszenia kosztów przez miasto Nowy Jork.



Wnioskodawca wykupi i będzie opłacał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej na sumę co najmniej 1 000 000 USD łącznego wspólnego limitu dla jednego zdarzenia ubezpieczeniowego
oraz zapewni, że Miasto oraz jego urzędnicy i pracownicy będą objęci polisą co najmniej w zakresie określonym
w formularzu ISO CG 2026 (ed. 11/85) w okresie, w którym bannery będą przymocowane do latarni i z nich usuwane.



Do niniejszego wniosku należy załączyć projekt graficzny, według którego ma być wytworzony zaproponowany banner.
Wszystkie bannery wytworzone i zamontowane zgodnie z niniejszym pozwoleniem muszą być zgodne z projektem
zatwierdzonym przez DOT i nie mogą od niego odbiegać.



Posiadacz pozwolenia przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie zostaną spełnione którekolwiek z powyższych warunków,
w tym dotyczące niezwłocznego usunięcia bannerów, może on otrzymać karę grzywny, a pozwolenie może zostać
cofnięte.

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, wnioskodawca musi dostarczyć dowód ubezpieczenia. Zabrania się montażu
bannerów do czasu zatwierdzenia wniosku o pozwolenie.
Złożenie podpisu poniżej oraz przesłanie wniosku do Programu Bannerów Wydziału Transportu miasta Nowy
Jork (New York City Department of Transportation Banner Program) stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Podpis upoważnionego Wnioskodawcy

Data

4. Wypełnia upoważniony pracownik DOT
Wniosek o pozwolenie zatwierdzony
Wniosek o pozwolenie odrzucony
DOT przyznaje wspomnianemu powyżej wnioskodawcy pozwolenie na montaż bannerów w liczbie
wymienionych powyżej lokalizacjach przez okres od

Podpis upoważnionego pracownika DOT

do

Data

w

