
imię i nazwisko lub firma

data zamówienia

Oświadczam, że wszelkie informacje zawarte w zamówionym przeze mnie nekrologu są prawdziwe i że opublikowanie na moje zamówienie tych informacji (a także zdjęć, jeśli nekrolog je obejmuje) nie naruszy niczyich praw. 
Oświadczam również, że znane mi są Ogólne zasady zamieszczania nekrologów w GazecieWyborczej i wyrażam zgodę na ich stosowanie dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia.

podpis

nr telefonu

numer NIP

adres

Dane osobowe, powierzone przez Panią/Pana Agorze SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, będą przez nas przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji 
zamówienia. Agora SA nie będzie ich udostępniać innym podmiotom, uznając równocześnie Pani/Pana prawo do wglądu we własne dane 

oraz do nanoszenia stosownych poprawek. Podanie danych jest aktem dobrowolnym.

(nie dotyczy osób fizycznych)

n ZAMAWIAJĄCY

nr elementu graficznego
(wykaz dostępnych wzorów na odwrocie)

nekrolog
ze zdjęciem

n

n

WYBIERZ ZASIĘG PUBLIKACJI NEKROLOGU

Uwaga! Pamiętaj, że treść Twojego nekrologu zostanie zawsze powiększona o jedną dodatkową linię. Jest to stała wielkość ramki w nekrologu.
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n WPISZ DATY EMISJI

n WPISZ TREŚĆ NEKROLOGU

data(y) 
emisji

Imię
Data

śmierci

Od kogo
(wypełnić tylko 

przy kondolencji)
Wiek 

osoby zmarłej

Data
pogrzebuNazwisko

Miejscowości

Pseudonim/
Tytuł

n WYBIERZ

24 znaki 52 znaki

Zamówienie NA NEKROLOG

strony lokalne Gazety Wyborczej 

EMISJA OGŁOSZENIA W SERWISIE INTERNETOWYM  http://nekrologi.wyborcza.pl

NIE WYRAŻAM ZGODY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZENIA W SERWISIE INTERNETOWYM  http://nekrologi.wyborcza.pl

kategoria internetowa

Nekrolog Kondolencja

InnaNekrolog 
wspomnieniowy

druga strona
redakcyjna
inne strony
redakcyjne

Gazeta Wyborcza - zasięg ogólnopolski

strony lokalne
opatrzone nagłówkiem 
Nekrologi

druga strona
redakcyjna
inne strony
redakcyjne

strony lokalne
opatrzone
nagłówkiem 
Nekrologi

druga strona
redakcyjna

podaj
nazwę

strony lokalne
opatrzone nagłówkiem 
Nekrologi

Gazeta Wyborcza - zasięg stołeczny



n DOSTĘPNE ELEMENTY GRAFICZNE

n SZABLONY ZDJĘĆ

Zamieszczane z lewej lub prawej strony ramki i stosowane w nekrologach, które mają więcej niż 12 linii.

W nekrologach można zamieścić symbole religijne innych, zarejestrowanych związków wyznaniowych, nie uwzględnionych powyżej.

nekrolog nekrolog wspomnieniowy

Zamieszczane po środku nekrologów.

w nekrologach stosujemy podane niżej wielkości i kroje czcionek:

*Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, przerwę między wyrazami i znak interpunkcyjny

(kropka, przecinek, myślnik itp.).

nekrolog

szablon nekrologu szablon kondolencji szablon nekrologu wspomnieniowego

kondolencje

INFORMACJE
n INFORMACJE DOTYCZĄCE CZCIONKI

n WZORY NEKROLOGÓW
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