Regulamin portalu slask.travel
§1
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.slask.travel podłączonego do
sieci Internet, będącego w posiadaniu Śląskiej Izby Turystyki z siedzibą w [Polska, 40-014
Katowice ul. Mariacka 1] zwaną dalej Śląską Izbą Turystyki mogą być określane także jako
Serwis internetowy, SLASK.TRAVEL lub po prostu Serwis. Użytkownikiem serwisu jest
natomiast każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze stron dostępnych pod adresem z
którego dostępny jest niniejszy regulamin.
§2
Korzystanie ze strony slask.travel wymaga całkowitej akceptacji niniejszego regulaminu.
Użytkowników nie akceptujących jakichkolwiek postanowień tego regulaminu prosimy o
niezwłocznie opuszczenie stron serwisu. W przypadku zmiany właściciela Serwisu i braku
nałożenia dodatkowych obciążeń lub obowiązków na Użytkownika, Użytkownik automatycznie
akceptuje niniejszy regulamin dla nowego właściciela Serwisu bez konieczności osobnego
powiadamiania go o zaistniałych zmianach. Zmiany regulaminu nie nakładają obciążeń
finansowych na Użytkownika są automatycznie akceptowane przez Użytkownika od momentu,
gdy zostały umieszczone na tej stronie z regulaminem.
§3
Użytkownicy dodający komentarze lub korzystający z innych form przekazywania informacji
innym użytkownikom serwisu muszą być osobami pełnoletnimi.
§4
Osoby reprezentujące firmy bądź inne osoby fizyczne i przekazujące jakiekolwiek dyspozycje
lub informacje za pomocą serwisu np. zamówienia muszą posiadać uprawnienia i zgodę do
reprezentowania firm lub osób w imieniu których wykonują działania w serwisie.
§5
Użytkownik decydujący się na publikację jakiejkolwiek treści w SLASK.TRAVEL korzysta z
bezpłatnej usługi hostingowej polegającej na umieszczeniu dostarczonej przez niego treści na
stronie Serwisu w wybranej formie. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za treść tychże
materiałów i ich zgodność z prawem. Serwis internetowy SLASK.TRAVEL w żaden sposób nie
jest zobowiązany do weryfikacji materiałów umieszczonych tam przez Użytkowników, ani też
nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
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§6
Serwis internetowy SLASK.TRAVEL zastrzega sobie prawo do prezentowania lub
nieprezentowania wszelkich informacji dodanych przez użytkownika. Użytkownik nie ma
żadnych gwarancji, iż dodane przez niego informacje będą dostępne w serwisie.
§7
Użytkownik zgadza się, że Serwis internetowy SLASK.TRAVEL nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kontaktu z innymi Użytkownikami (w formie
informacji, ogłoszeń, reklam, ofert lub dowolnej innej formie).
§8
Serwis internetowy SLASK.TRAVEL nie bierze udziału w sporach powstałych między
Użytkownikami serwisu. Za treść ogłoszeń, ofert, wypowiedzi na forum, reklam oraz wszelkich
innych form komunikacji z użyciem stron SLASK.TRAVEL odpowiadają sami Użytkownicy.
Serwis SLASK.TRAVEL nie angażuje się w jakiekolwiek czynności prawne związane z
rozwiązywaniem sporów pomiędzy użytkownikami poza możliwością udostępnienia
posiadanych informacji o działaniach Użytkowników na wniosek uprawnionych organów. Na
wniosek Użytkownika informacje z SLASK.TRAVEL mogą być usunięte, ale tylko w
przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Administratora po przez kliknięcie na danej stronie linku
"Zgłoś problem z tą stroną" lub w razie jego braku poprzez formularz kontaktowy z podaniem
odsyłaczy do konkretnych stron z zastrzeżeniami, podaniem przyczyny zastrzeżeń oraz
podaniem danych kontaktowych zgłaszającego zawierających przynajmniej imię, nazwisko,
nazwę firmy (jeśli jej ta sprawa dotyczy) i telefon oraz e-mail (jeśli posiada) kontaktowy.
Serwis internetowy, SLASK.TRAVEL nie rozpatruje zgłoszeń przy których nie podano
konkretnych linków do stron lub nie podano, kto zgłasza zastrzeżenie lub gdy z osobą, która
zgłosiła zastrzeżenia nie ma możliwości skontaktowania się w celu weryfikacji zgłoszenia.
§9
Serwis internetowy, SLASK.TRAVEL i produkty w nim zawarte mogą być używane jedynie w
celach zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest przekazywanie treści
naruszających prawa autorskie, zawierających pornografię oraz treści niezgodnych z zasadami
uczciwej konkurencji.
§10
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem, faksem lub SMS-em informacji
dotyczących zmian i nowości na stronach Serwisu internetowego, SLASK.TRAVEL oraz na
otrzymywanie informacji handlowych i reklamowych pochodzących od Serwisu, jak i od innych
firm (w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. Dz.U. nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług
drogą elektroniczną").
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§11
Serwis internetowy SLASK.TRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za: przerwy w
funkcjonowaniu Serwisu powstałe z przyczyn niezależnych (np. awarie sprzętu, łączy,
powodzie, strajki, pożary itp.), wszelkie szkody Użytkownika spowodowane umieszczeniem na
stronach serwisu nieprawidłowych informacji, sposób wykorzystywania poszczególnych
produktów i usług dostępnych z serwisu przez Użytkowników, działania osób trzecich
korzystających wprost lub pośrednio z serwisu.
§12
Przy poważnym naruszeniu zasad regulaminu, serwis SLASK.TRAVEL zastrzega sobie prawo
do usunięcia wszystkich zapisów i zleceń Użytkownika oraz podjęcia kroków
uniemożliwiających korzystanie z serwisu w przyszłości.
§13
SLASK.TRAVEL nie akceptuje reklam. Każdy wpis jest darmowy i odpowiedzialny za treść
przekazywaną w jego wszelkich elementach.
§14
Przedstawione na stronie WWW. SLASK.TRAVEL propozycje transakcji nie są ofertą w myśl
kodeksu cywilnego, nawet jeśli występuje w nich nazwa oferta. Wszyscy publikujący oferty na
stronie Serwisu, zastrzegają sobie prawo do odmowy zawarcia transakcji, zmiany jej
warunków, a w szczególności zmiany ceny, na każdym etapie realizacji transakcji (w tym i
nawet po wystawieniu wstępnych dokumentów dotyczących sprzedaży). Produkty lub usługi są
sprzedawane podmiotom gospodarczym i osobą fizycznym. Wszelkie działania związane z
zamówieniami produktów lub usług muszą wykonywać Użytkownicy, będący osobami
mającymi uprawnienia do reprezentacji firmy i osób fizycznych zamawiających produkty lub
usługi.
§15
Wszelkie przelewy środków pieniężnych , jeżeli Serwis to umożliwia muszą się odbywać z
rachunków firmowych firm zamawiających, lub osób fizycznych, oraz są , będą kierowane
bezpośrednio do Użytkownika.
§16
Serwis upoważnia Użytkownika do korzystania z niego w ograniczonym zakresie tj. za pomocą
przeglądarki internetowej w celu zapoznania się z informacjami i bez możliwości kopiowania z
niego jakichkolwiek treści, czy danych. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystania tych
informacji do przygotowania jakichkolwiek publikacji, szczególnie w celu osiągnięcia korzyści
(rozumianych w szerokim tego słowa znaczeniu także jako ruch na własnej stronie internetowej
lub przychodów z reklam lub opłat za prawa autorskie).
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§17
Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z serwisu do przeprowadzania
korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści. Korespondencja elektroniczna
(e-mail) również nie jest dozwolona poza wypadkami, gdy posiadacz adresu wyraźnie sobie
tego życzy (korespondencja na temat ogłoszeń lub podanych ofert).
§18
Przyjęcie oferty lub innej korespondencji z Serwisu o charakterze handlowym, oznacza
automatyczne wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej od Śląskiej Izby
Turystyki.
§19
Serwis internetowy slask.travel nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez
użytkowników treści. Publikowane treści są własnością ich Autorów. Opublikowane na
stronach internetowych slask.travel materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W przypadkach szczególnych prosimy o Zgłoszenie Niewłaściwej Zawartość.
§20
Definicje :
1/ Śląska Izba Turystyki, Serwis internetowy SLASK.TRAVEL lub po prostu Serwis to:
Śląska Izba Turystyki , która jest stowarzyszeniem pozarządowym, organizacją zrzeszającą
podmioty gospodarcze branży turystycznej.
2/ Użytkownik : może to być osoba fizyczna, prawna , która zarejestrowała się w Serwisie,
zapoznała się i akceptuje regulamin Serwisu. Użytkownik musi być zaakceptowany przez
Serwis.
3/ Użytkownik i jego wpis może być usunięty bez uzasadnienia tego faktu oraz podania
powodów przez Śląskiej Izby Turystyki.

Uchwała nr 3 Zarządu Śląskiej Izby Turystyki , z dnia : 24.05.2011 r.

* Serwis internetowy slask.travel nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników
treści. Publikowane treści są własnością ich Autorów. Opublikowane na stronach internetowych
slask.travel materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zgłoś Niewłaściwą Zawartość.
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