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REGULAMIN SERWISU 

Obowiązuje od dnia 16.04.2016 r. 

  

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. http://www.czasaktywnosci.pl  jest serwisem internetowym, którego właścicielem są Cezary 

Kowalczyk oraz Rafał Kaźmierczak. 

2. Niniejszy regulamin określa, w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą 

elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz tryb 

postępowania reklamacyjnego. 

3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na podstawie poniżej przedstawionych 

zasad. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości 

i akceptację niniejszego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest 

mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

  

II  DEFINICJE 

1. REGULAMIN – niniejszy dokument: 

2. SERWIS – witryna internetowa http://www.czasaktywnosci.pl; 

3. ADMINISTRATOR – właściciel lub osoby działające na jego rzecz, w jego imieniu oraz 

upoważnione przez niego do działania; 

4. UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z serwisu czasaktywnosci.pl. Musi być pełnoletnia i mieć 

pełną zdolność do czynności prawnych; 

5. FIRMA – osoba fizyczna lub osoba prawna zamieszczająca Ogłoszenie  w Serwisie; 

6. UCZESTNIK – osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana w  Serwisie w celu zapisywania 

się za zajęcia oferowane przez Firmę; 

7. OGŁOSZENIE – zamieszczona przez Firmę treść w Serwisie, mająca na celu znalezienie 

Uczestników w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia, w celu zawarcia umowy pomiędzy 

nimi; 

8. KOMENTARZ - pisemne wyrażenie opinii przez Uczestnika na temat zajęć będących 

przedmiotem ogłoszenia; 

9. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika określona adresem e-mail 

Użytkownika i zabezpieczona hasłem dostępu; 

10. FORMULARZ REJESTRACYJNY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia 

Konta; 

11. FORMULARZ KONTAKTOWY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania 

kontaktu z Administratorem. 

  
  

http://www.zajeciadodatkowe.eu/
http://www.zajeciadodatkowe.eu/
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III  ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU 

1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na podstawie poniżej przedstawionych 

zasad. Korzystanie z Serwisu w jakiejkolwiek dostępnej formie oznacza przyjęcie do wiadomości 

i akceptację niniejszego Regulaminu w całości. Użytkownik oświadcza, że treść Regulaminu jest 

mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień . 

2. Administrator przy wykorzystaniu Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie 

zamieszczania i przeglądania Ogłoszeń w Serwisie oraz umożliwia kontaktowanie się z Firmą 

zamieszczającą ogłoszenie. 

3. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest zarówno przez zalogowanych 

Użytkowników, jak i osoby nieposiadające Kont w Serwisie. 

4. Użytkownik korzystający z Formularza Kontaktowego, Formularza Rejestracyjnego 

obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych. 

5. Administrator uprawniony jest prowadzić prace konserwacyjne w Serwisie, które mogą 

powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. 

Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie głównej Serwisu 

przed rozpoczęciem ww. prac. 

6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania 

połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez 

Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie 

adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy 

o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika 

stron Serwisu. 

7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości oraz legalności danych podanych przez 

zarejestrowanego Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta 

Użytkownika Zarejestrowanego. 

8. Administrator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną 

możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia. 

 

 

IV  ZAŁOŻENIE KONTA 

1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. 

2. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego, w 

którym zamieszcza: 

a) imię i nazwisko; 

b) nazwę konta; 

c) adres e-mail. 

3. Podana przez Użytkownika podczas rejestracji nazwa konta, stanowi jednocześnie login do 

logowania się do Konta. 

4. Bezzwłocznie od momentu rejestracji w Serwisie na podany przez Użytkownika adres e-mail 

wysyłana jest informacja o konieczności potwierdzenia założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia 
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dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Umowa ta zostaje 

zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania (usunięcia Konta) w dowolnym czasie 

przez Użytkownika. Z ważnych przyczyn tj. naruszenie postanowień Regulaminu lub prawa 

polskiego umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z 

zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. 

5. W terminie 10 dni od zarejestrowania, Użytkownik może od umowy odstąpić bez podania 

przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

6. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do korzystania z 

usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta, w tym do hasła 

osobom trzecim. 

  

V  ZASADY DODAWANIA OGŁOSZENIA 

1. Tylko Firmy posiadający zarejestrowane Konto w Serwisie mogą dodać Ogłoszenie. 

2. Firma po dodaniu ogłoszenia jest odpowiedzialna za jego treść i odpowiada przed Uczestnikiem 

w zakresie złożonej oferty zajęć. 

3. Firma swoim Ogłoszeniem nie może wprowadzać Uczestników w błąd, poprzez umieszczenie 

nieprawdziwych informacji. 

4. Każde Ogłoszenie powinno, w szczególności zawierać: nazwę Firmy, opis, dane teleadresowe, 

godziny pracy, galerię oraz lokalizację zajęć na mapie. 

5. Ogłoszenie należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii. Administrator jest uprawniony 

do zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Firmę. 

6. Treść Ogłoszenia, nie może naruszać przepisów prawa, w szczególności dóbr osobistych lub 

praw osób trzecich (np. praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), nie może 

zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobre obyczaje oraz 

wprowadzających w błąd. 

7. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie kończy się wraz z upływem czasu publikacji lub w przypadku 

wcześniejszego usunięcia Ogłoszenia przez Firmę bądź przez Administratora. 

8. Firma zamieszczając w treści Ogłoszenia galerię udziela Administratorowi licencji (nieodpłatnej, 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony, z prawem sublicencji) do 

korzystania ze zdjęć w zakresie obejmującym: 

a) prawo publicznego udostępnienia w Serwisie, 

b) prawo wprowadzenia zdjęcia do pamięci komputera, 

c) prawo wykorzystywania zdjęcia w celu promocji lub reklamy. 

9. Ogłoszeniodawca umieszczając w Ogłoszeniu zdjęcia oświadcza, iż jest twórcą zdjęcia lub 

posiada w stosunku do niego nieograniczone prawa autorskie osobiste i majątkowe lub jest 

upoważniony w stosunku do nich do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. 

 

 

VI ZASADY DODAWANIA OPINII 

1. Uczestnicy uprawnieni są do wyrażenia swojej opinii na temat zajęć opisywanych w Ogłoszeniu 

poprzez Komentarz. Komentarz nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, 
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naruszające dobre obyczaje, wprowadzające w błąd, naruszające przepisy prawa lub 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. Administrator nie ingeruje w treść dodanego Ogłoszenia, przy czym ma możliwość usunięcia 

Ogłoszenia w przypadku, gdy narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu. 

 

VII  USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT 

1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń na prośbę 

Firmy. 

2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz komentarzy na 

prośbę Uczestnika. 

3. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest na prośbę wysłaną z adresu mailowego 

powiązanego z kontem. Umożliwia to weryfikację osoby zgłaszającej prośbę i zapobiega usunięciu 

danych na prośbę nieupoważnionych do tego osób. W przypadku braku dostępu do adresu email 

powiązanego z kontem w Serwisie, Administracja ma prawo do zastosowania innego sposobu 

weryfikacji. 

4. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń 

niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo. Usunięcie konta lub 

ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres email powiązany z kontem 

Użytkownika. 

5. Konta Firmy lub Uczestnika nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe 

lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości 

samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej 

rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administracją. 

6. W przypadku usunięcia konta, usunięcia ogłoszenia lub blokady konta za niezgodność z 

regulaminem, opłaty dokonane za płatne usługi nie podlegają zwrotowi. 

7. Wraz z usunięciem Konta Ogłoszeniodawcy wszystkie zamieszczone przez niego Ogłoszenia w 

Serwisie ulegają automatycznemu usunięciu. 

 

VIII  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane w postaci 

reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub numeru 

telefonu dostępnego w profilach Użytkowników. 

2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W 

wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 14 dni.  

 

IX  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści 

stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); 

2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu czasaktywnosci.pl, w tym do 

logo nazwy czasaktywnosci.pl, a także do układu i kompozycji tych elementów umieszczonych w 
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serwisie czasaktywnosci.pl przysługują Administratorowi. Zabronione jest wykorzystywanie 

przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń 

będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie 

wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Administratora. 

 

X POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na 

stronie internetowej Serwisu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 

631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 

2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.). 

3. Administrator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu 

pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 

dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności 

realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas 

obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych 

zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem 

umowy i zaprzestaniem korzystania z Serwisu. 

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem 

sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

5. W razie zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę lub podmiot roszczeń co do treści Ogłoszenia, w 

szczególności do umieszczonego zdjęcia Firma zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i 

wydatków. 

 

 


