REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO SPORTUJMY.PL
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego sportujmy.pl
(dalej Serwis) dostępnego pod adresem www.sportujmy.pl oraz świadczenia przez Serwis i korzystania z
Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności PR9 sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień.
3. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz usługodawcą jest PR9 sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340593, NIP
7811844988, REGON 301256420 (dalej Usługodawca). Dane do kontaktu z Usługodawcą P9 sp. z o.o., ul.
Źródlana 19/1, 60-642 Poznań, adres do korespondencji elektronicznej e-mail info@sportujmy.pl.
4. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest:
1) komputer lub inne podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
2) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
5. Usługobiorcami Serwisu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, posiadające adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konsumentem jest osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji Konta.
8. Usługobiorca może złożyć rezerwację po wcześniejszym podaniu niezbędnych danych koniecznych do
identyfikacji Usługobiorcy, w tym danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację rezerwacji,
po wcześniejszej rejestracji - utworzeniu przez Usługobiorcę Konta w Serwisie.
9. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.
10. W celu utworzenia Konta w Serwisie, złożenia rezerwacji przez Usługobiorcę konieczne jest prawidłowe
wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu, poprzez wprowadzenie
wymaganych przez Usługodawcę danych identyfikacyjnych, utworzenie loginu i hasła, wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowanie Regulaminu. Dane, zgody oraz oświadczenia wskazane
w formularzu jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowej rejestracji .
11. Logowanie do Serwisu poprzez Konto Usługobiorcy odbywa się z wykorzystaniem loginu oraz unikalnego
hasła znanego wyłącznie uprawnionemu Usługobiorcy. W trakcie procedury rejestracyjnej Usługobiorca
zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych,
niepełnych lub danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody, a także korzystania z Konta innego
Usługobiorcy lub udostępniania swojego Konta innym osobom. Usługobiorca dokonując rejestracji, a także
– następczo – logowania oświadcza, że dane podane w Serwisie są kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym, jest uprawniony do dokonania rezerwacji i zawarcia umowy, podane informacje nie naruszają
praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego
postanowień.
12. Usługobiorca zobowiązuje się do aktualizowania danych podanych w trakcie rejestracji, w przypadku ich
zmiany. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu na Konto.
13. Każda ze stron – Usługodawca, Usługobiorca – może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez
drugą stronę przed rozwiązaniem umowy. W celu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną przez Usługobiorcę, Usługobiorca powinien wysłać Usługodawcy wiadomość elektroniczną email z prośbą o usunięcie Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej e-mail oraz loginu aktualnie
zarejestrowanego. Usunięcie konta, skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni. Usługodawca, chcąc
rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Usługobiorcę na adres e-mail
podany przy rejestracji z wyprzedzeniem 7 dni przed datą usunięcia Konta.
§2
Rezerwacje
1. Usługobiorca może składać rezerwacje przez całą dobę, każdego dnia roku, o ile możliwość złożenia
rezerwacji jest dostępna w Serwisie, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania
działalności Serwisu ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy
bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Usługobiorcy.
2. W celu złożenia rezerwacji należy zalogować się do Serwisu, wybrać przedmiot rezerwacji, wpisać
wymagane dane, kliknąć przycisk „składam rezerwację z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny). Poprzez
złożenie rezerwacji Usługobiorca akceptuje wzór umowy uczestnictwa w obozie albo półkolonii.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. Usługobiorca
ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z
Serwisu, jak za działania lub zaniechania własne.
4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowe działanie Serwisu spowodowane nieprawidłowym działaniem infrastruktury technicznej
Usługobiorcy bądź połączenia sieciowego wykorzystywanego przez Usługobiorcę do łączenia ze Serwisem.
5. Rezerwacje złożone w dni powszednie (poniedziałek – piątek) po godzinie 16:00, w soboty lub w niedziele i
święta będą obsługiwane w najbliższy dniu powszednim.
6. Każda otrzymana przez Serwis rezerwacja Usługobiorcy będzie potwierdzana poprzez wysłanie wiadomości
e-mail potwierdzającej złożenie rezerwacji, nadawanej na adres e-mail Usługobiorcy.
7. Usługobiorca poprzez złożenie rezerwacji zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Usługodawcy zaliczki w kwocie
ustalonej we wzorze umowy uczestnictwa w obozie albo półkolonii w terminie 3 dni od dnia dokonania
rezerwacji. W przypadku, jeżeli czas pozostały od dnia rezerwacji do dnia rozpoczynającego obóz albo
półkolonię jest mniejsza niż 15 dni, Usługobiorca zobowiązany jest do wpłaty całego kosztu uczestnictwa
uczestnika w obozie albo półkolonii jednorazowo. Po dokonaniu rezerwacji Usługobiorca zobowiązany jest
do wydrukowania wzoru umowy uczestnictwa w dwóch egzemplarzach, podpisania obu egzemplarzy
umowy, przekazania obu egzemplarzy podpisanej umowy Usługodawcy. Usługodawca zobowiązany jest do
podpisania przekazanych przez Usługobiorcę egzemplarzy umowy uczestnictwa i zwrotnego przekazania
jednego egzemplarza Usługodawcy. W przypadku dokonania rezerwacji, wpłaty zaliczki – o ile dotyczy danej
rezerwacji – i przekazania Usługodawcy przez Usługobiorcę podpisanej Umowy wraz z załącznikami –
Umowę uznaje się za zawartą w momencie wpłaty zaliczki. W przypadku zawarcia umowy uczestnictwa
wpłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet kosztów uczestnictwa. W przypadku niewpłacenia przez
Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy zaliczki w terminie 3 dni od dnia rezerwacji rezerwacja podlega
anulowaniu, a umowa uczestnictwa w obozie albo półkolonii nie jest zawarta. Za termin dokonania płatności
uznaje się wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku nieuiszczenia
kwoty stanowiącej koszt uczestnictwa uczestnika w obozie albo półkolonii w zakreślonym w umowie
uczestnictwa terminie lub niedostarczenia Usługodawcy dwóch wypełnionych i podpisanych egzemplarzy
umowy uczestnictwa w terminie 7 dni od dnia wpłaty zaliczki Usługodawca może wypowiedzieć umowę
uczestnictwa ze skutkiem natychmiastowym.
8. Koszty wysyłki i ewentualne inne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania rezerwacji,
przed ostatecznym złożeniem rezerwacji przez Usługobiorcę. Koszt przekazania egzemplarzy umów
uczestnictwa Usługodawcy obciąża Usługobiorcę. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek przekazanych za
pobraniem.
9. Usługobiorca zobowiązuje się przed zawarciem umowy uczestnictwa do zapoznania się z ofertą
Usługodawcy, wzorem umowy uczestnictwa wraz z załącznikami oraz informacjami dodatkowymi
dotyczącymi obozu albo półkolonii.
10. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia dokonania rezerwacji,
wzoru umowy, Regulaminu.
§3
Płatność
1. Koszt uczestnictwa uczestnika w obozie albo półkolonii zamieszczony w Serwisie podawany jest w złotych
polskich w kwotach brutto.
2. Z tytułu zawarcia umowy uczestnictwa w obozie albo półkolonii Usługobiorca zobowiązany jest uiścić na rzez
Usługodawcy wskazany koszt uczestnictwa uczestnika w obozie albo półkolonii.
3. Płatność następuje przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany we wzorze umowy.
§4
Odstąpienie
1. Usługobiorcy będącemu konsumentem, prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w obozie albo półkolonii
nie przysługuje, ze względu na charakter umowy uczestnictwa w obozie albo półkolonii oraz brzmienie art.
38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683).
2. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń z wykorzystaniem Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów
Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod
adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Skorzystanie z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Niniejsze postanowienie ma
charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów.
§5
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w zakresie
nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie
na adres P9 sp. z o.o., ul. Źródlana 19/1, 60-642 Poznań, w terminie 30 dni od dnia, w którym doszło do
nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamacja powinna określać rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po
terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę, co
jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia złożenia. Za datę złożenia uznaje się datę
doręczenie reklamacji Usługodawcy. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o wyniku
rozpatrzenia reklamacji.
§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, tj. PR9 sp. z o.o.
2. Usługobiorca dokonując rejestracji lub rezerwacji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Usługodawcę danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz w procesie składania
rezerwacji, korzystania z Serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych w celu rejestracji Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania z Serwisu, realizacji
i rozliczenia rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu korzystania z Serwisu, a
także w celach archiwizacyjnych, a w przypadku wyrażenia zgody wskazanej poniżej, także w celach
marketingowych.
3. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym
lub handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez
Usługobiorcę przez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest
warunkiem realizacji rezerwacji. Usługobiorca ma możliwość rezygnacji z otrzymywania informacji o
charakterze reklamowym lub handlowym w każdej chwili, bez podania przyczyny, poprzez dokonanie
zgłoszenia o rezygnacji pod adresem poczty elektronicznej email info@sportujmy.pl .
4. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, żądania poprawiania,
uzupełniania podanych danych osobowych, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia
danych – jeżeli dane te są nieprawdziwe, niekompletne, nieaktualne, zbędne do realizacji celu, w jaki zostały
zebrane lub zostały zebrane z naruszeniem prawa.
5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorcy, stosując środki ochrony
fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych
danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
6. Dane osobowe Usługobiorcy nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych
podmiotom uczestniczącym w realizacji rezerwacji. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez
Usługobiorcę danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że
w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednak niezbędne
w celu założenia Konta Klienta, złożenia rezerwacji, realizacji i obsługi rezerwacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na
prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu,
elementy techniczne Serwisu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest
wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do prowadzenia
przez Usługobiorcę z jakimkolwiek wykorzystaniem Serwisu działalności reklamowej, promocyjnej lub
rozsyłania spamu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z
Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego postanowienia
Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania
świadczenia usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek usunięcia
Konta Usługobiorcy naruszającego postanowienia Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób
sprzeczny z Regulaminem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę
na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania usług
będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności
siły wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie
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przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji w formularzu rejestracyjnym. Usługodawca nie
ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji: (a)
naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, (b) umieszczania przez Użytkownika w
Serwisie treści obraźliwych, bezprawnych, zawierających nieprawdziwe informacje, nagannych moralnie lub
naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, (c) umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści
niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, (d) podania przez Użytkownika w formularzu
rejestracyjnym nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych wymaganych danych. Usługodawca
poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 24h o usunięciu Konta wraz z podaniem
przyczyny.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.
Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem www.sportujmy.pl .
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawa z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683). Postanowienia niniejszego Regulaminu
należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.
Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych lub
organizacyjnych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie
krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmiany
nie mogą naruszać praw Usługobiorcy wynikających z rezerwacji złożonych przed wprowadzeniem zmian.
Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu
do Serwisu po chwili wejścia w życie zmian. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z
rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej e-mail podany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie lub blokowanie e-maili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym podobnym urządzeniu używanym przez
Usługobiorcę.
Indywidualne ustawienia komputera lub innego podobnego urządzenia mogą powodować różnice pomiędzy
wizualizacją na komputerze/urządzeniu Usługobiorcy a rzeczywistym wyglądem.
Usługobiorca, akceptując niniejszy Regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie Usługodawcy
statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać
wykorzystane do analizy aktywności Usługobiorcy.
W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Serwis,
korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, odczytywane
następnie przy każdorazowym połączeniu przeglądarki internetowej – tzw. cookies. Usługobiorca może w
dowolnym momencie zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, by nie
akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że niezaakceptowanie
takich plików może powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z
przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie takich plików na urządzeniu
Usługobiorcy oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie takich plików na urządzeniu Usługobiorcy.
Ewentualne spory powstałe z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Usługobiorca może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie za pośrednictwem
odesłania internetowego zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu sporządzić jego wydruk.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.04.2017 r.

