Regulamin serwisu wodaiwypoczynek.pl
Poznao, 1 maja 2015r.

Dokument ten ma charakter porozumienia pomiędzy właścicielami serwisu wodaiwypoczynek.pl i
wszystkimi Użytkownikami tego serwisu. Właścicielem jest:
TOP BOATS Marek Grabowski
ul. Marcelioska 4a/3
60-801 Poznao
NIP 561-132-62-59
REGON 340166071
Użytkownikiem jest firma zamieszczająca informacje o swojej działalności w postaci oferty na
serwisie wodaiwypoczynek.pl

1. Postanowienia ogólne
Regulamin ten jest podstawą prawną, która określa zasady korzystania z serwisu
wodaiwypoczynek.pl Umieszczając swoją ofertę w naszym serwisie akceptujesz i zobowiązujesz się
do przestrzegania wszystkich zasad określonych poniżej.

- Portal wodaiwypoczynek.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym. Naszym celem jest
gromadzenie ofert z branży turystycznej oraz pomoc w ich promocji.
- Aby dodad ofertę należy skontaktowad się z Właścicielem korzystając z e-maila:
info@wodaiwypoczynek.pl lub korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w dziale
Kontakt.
- Wszelkie dane zamieszczone na serwisie wodaiwypoczynek.pl są zgodne z danymi przesłanymi
przez Użytkownika oraz przez niego zaakceptowanymi. Właściel serwisu za zgodą Użytkownika może
także pobrad informacje potrzebne do zamieszczenia oferty bezpośrednio z witryny firmowej
Użytkownika, który jest jej prawnym właścicielem
- Oferta zostaje zamieszczona według
serwisu.

określonego wzorca przedstawionego przez Właściciela

- Oferta na serwisie wodaiwypoczynek.pl zostaje zamieszczona przez Właściciela serwisu.

- Oferta jest zamieszczana na okres 12 miesięcy . Po 12 miesiącach Użytkownik może przedłużyd ją
na kolejne 12 miesięcy. W każdej chwili użytkownik ma prawo do usunięcia oferty bez podania
przyczyn.
- Opłata za przygotowanie i zamieszczenie prezentacji jest jednorazowa i ustalana indywidualnie z
każdym klientem. Na każda usługę płatną właściciel serwisu wystawia rachunek.
- Istnieje możliwośd dodatkowego wyróżnienia swojej oferty na serwisie w postaci banneru w boxie
„Polecamy” lub na „Sliderze głównym”. Ceny ustalane są indywidualnie a na usługę wystawiany jest
rachunek przez właściciela serwisu.

2. Przestrzeganie praw autorskich
Serwis wodaiwypoczynek.pl zawiera materiały chronione prawem autorskim. Wszelkiego typu
teksty, loga, znaki towarowe, grafika, zdjęcia, a także układ i wygląd serwisu są własnością ich
twórców i podlegają ochronie prawnoautorskiej.
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w
jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w serwisie wodaiwypoczynek.pl , prosimy
o przesłanie informacji w tej sprawie do właścicieli serwisu.

3. Pozostałe ustalenia
Opublikowane na stronach wodaiwypoczynek.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
Treśd regulaminu dostępny jest w siedzibie firmy właściciela oraz na serwisie wodaiwypoczynek.pl
Regulamin obowiązuje od 01.05.2015 r.
O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie, a także jego nowych wersjach, Użytkownicy
posiadający swoją ofertę na serwisie są informowani przez Właściciela. Zmiany są wprowadzane w
życie 14 dni po wysłaniu informacji o zmianach do Użytkowników.

