Plakátolási Rend
Az alábbi plakátolási rend a Vásárhelyi Pál Kollégium (továbbiakban VPK)
teljes területén érvényes.
1. Hirdetőfelületek:
1.1. Hirdetőfelületek a földszinten:
1.1.1. Az A és B épületek fölszintjén, a lifthívók környékén
kialakított hirdetők.
1.2. Hirdetőfelületek az emeleteken:
1.2.1. Az emeleteken a lifthívók fala.
2. Általános szabályok:
2.1. Az A és B épületek földszintjén a lifthívók feletti hirdetőfelületek a
KHT hirdetményei számára vannak fenntartva.
2.2. A KHT plakátok kihelyezésekor előnyt élvez, így a plakátolási
rendtől eltérhet.
2.3. A plakátok nem fedhetik egymást.
2.4. A rendezvényeket/eseményeket hirdető plakátok legkorábban a
rendezvény/esemény időpontja előtt 1 héttel kerülhetnek kihelyezésre.
2.5. Egy bizonyos rendezvényt/eseményt hirdető plakátok legkésőbb a
rendezvény/ esemény utáni napon 18:00 óráig eltávolítandók. Az
eltávolítást az érintett hirdető végzi.
2.6. A nem időponthoz kötött plakátok maximálisan 3 hétig
hirdethetők. Ezután eltávolítandók, melyet az érintett hirdető végez.
2.7. A plakátok eltávolításakor a plakátot teljes egészében, az összes
ragasztóanyaggal együtt kell eltávolítani.
2.8. A kollégium területén történő kereskedelmi tevékenységet, illetve
más, szabályokba ütköző dolgot hirdetni tilos.
2.9. Vallási, politikai tartalmú plakátokat kihelyezni tilos.
2.10. Személyes haszonszerzés céljából plakátokat kihelyezni tilos.
2.11. Öntapadó hirdetményeket, matricákat elhelyezni tilos.
3. VPK körök, öntevékeny csoportok (továbbiakban körök):
3.1. A körök minden (az 1. pontban említett) hirdetőfelületen
szabadon, a KHT külön engedélye nélkül is plakátolhatnak.
3.2. A plakátok ésszerű mennyiségben, esztétikusan és a KHT KB és
PR bizottságai által is könnyen eltávolíthatóan kerüljenek kihelyezésre.
3.3. A körök az 1. pontban meghatározott hirdetőfelületeken felül a
saját körhelységeik ajtajára is elhelyezhetnek plakátot (szintén
ésszerűen és esztétikusan).

4. Más karok öntevékeny körei illetve egyéb hirdetők:
4.1. Hirdetőfelületek:
4.1.1. Az 1. pontban említett hirdetőfelületek közül ezen hirdetők
csak az A és B épületek földszintjein elhelyezett
hirdetőfelületeket használhatják.
4.1.2. A 4.1.1. pont alól azon karok képzenek kivételt, akiknek
laknak hallgatói a VPK-ban. Ezen karok körei az általuk lakott
emeleteken is kihelyezhetnek plakátot.
4.2. Ezen hirdetők csak a KHT engedélyével plakátolhatnak. A KHT
engedélye nyitvatartási időben, a Hallgatói irodában kérhető. Az
engedélyt a KHT pecsétjével jelzi.
5. Záradék:
5.1. A plakátolási rend betartását a KHT KB és PR bizottságai
rendszeresen ellenőrzik.
5.2. A nem megfelelő helyen vagy módon elhelyezett plakátok azonnali
eltávolításra kerülnek.
5.3. A plakátolási rend ellen vétséget elkövetők először
figyelmeztetésben részesülnek. Az ismételt vétséget elkövetők
büntetéssel sújthatók, melyről a KHT dönt.
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