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ARTYKUŁY
● Redakcja zastrzega sobie prawo
dokonywania zmian redakcyjnych
w nadesłanych opracowaniach,
a w szczególności prawo skracania
tekstów, wprowadzania śródtytułów,
zmian tytułów, redukowania liczby
przypisów i wprowadzania poprawek
stylistycznych.
● Materiałów niezamówionych
Redakcja nie zwraca.
● Z chwilą przekazania tekstu
Redakcji Autor przenosi wyłączne prawo do jego publikacji – prawa autorskie i wydawnicze – na Wydawcę.
● Prawem autorskim chronione jest
również wprowadzanie treści materiałów do banków danych oraz przenoszenie tych treści na nośniki dźwięku
i obrazu.
● Niedozwolone jest cytowanie publikacji MoP bez powoływania się na
źródło.
Wersja papierowa jest wersją
pierwotną czasopisma
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PRENUMERATA
Warunki prenumeraty:
wpłaty na prenumeratę przyjmowane
są za pomocą polecenia przelewu bankowego na rachunek:
Wydawnictwo C.H.Beck,
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
Nr konta: 52 1240 6247 1111 0000
4973 5420
Cena prenumeraty na 2020 rok
wynosi:
● roczna (24 zeszyty):
1399,00 zł (w tym 8% VAT)
● pojedynczy zeszyt:
75,00 zł (w tym 8% VAT)
– w tym koszty przesyłki.
Wypowiedzenie prenumeraty:
Jeżeli na 6 tygodni przed końcem roku prenumerata nie zostanie
pisemnie wypowiedziana, zostanie automatycznie przedłużona na
następny rok.
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OGŁOSZENIA
Ceny ogłoszeń:
● Czarno-białe: cała strona – 6000 zł,
½ strony – 3400 zł
● Kolorowe:
IV str. okładki – 13 000 zł,
II lub III str. okładki – 11 000 zł,
● insert – 0,90 zł sztuka
Powyższe ceny nie zawierają VAT
i dotyczą reklam gotowych.
Płatność przelewem po otrzymaniu
faktury VAT i egzemplarza okazowego.
Na IV stronę okładki przyjmowane są
wyłącznie ogłoszenia całostronicowe.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
zamieszczonych ogłoszeń.
W sprawie ogłoszeń należy
kontaktować się z Działem
Reklamy – Kinga Filipowicz,
tel. 22 33 77 652, fax 22 33 77 601,
reklama@beck.pl
Nakład: 1000 egz.

