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REGULAMIN SERWISU BadmintonZone.pl  
(tekst jednolity) 

§ 1. Postanowienia ogólne.  

§ 1.1. Serwis internetowy BadmintonZone.pl dostępny pod adresem http://badmintonzone.pl 
zawiera informacje dotyczące sportu, a w szczególności badmintona w Polsce i na świecie.  
§ 1.2. Regulamin określa rodzaje, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) przez Administratora, którym jest Ad Usum Janusz Rudziński, jak 
również warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb 
postępowania reklamacyjnego.  
§ 1.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do świadczenia usług drogą 
elektroniczną stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  
§ 1.4. Znaczenie określeń użytych w Regulaminie:  
a) Usługodawca lub Administrator lub Ad Usum Janusz Rudziński z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Ludwika Waryńskiego 28/48, kod pocztowy 00-650, wpisaną do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 318124, 
NIP: 5261582989, REGON: 010017702.  
b) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;  
c) Serwis – serwis internetowy, którego BadmintonZone.pl jest właścicielem lub 
administratorem;  
d) Usługa – usługa świadczona na rzecz usługobiorcy przez usługodawcę, odpłatnie lub 

nieodpłatnie, za pomocą Serwisu BadmintonZone.pl;  
§ 1.5. Korzystając z usługi dostępnej w serwisie, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej 
opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę i Regulaminem, jak również deklaruje, że 
akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.  
§ 1.6. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w 
sposób, który umożliwia zapoznanie się z jego zapisami w szczególności przez jego pozyskanie, 
odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje 
się Usługobiorca. 
§ 1.7. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione, 
a które zaakceptował.  
§ 1.8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
 
§ 2. Usługi świadczone przez Serwis BadmintonZone.pl.  
§ 2.1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w 
całości lub części zasobów Serwisu, a także świadczeniu innych usług, które zostały określone w 
Regulaminie, na zasadach w nim określonych.  
§ 2.2. W przypadku gdy Usługodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje 
Usługobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę.  
§ 2.3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze 
tzw. cookies, plików niezbędnych do właściwego świadczenia usług przez Usługodawcę. 
Usługodawca zastrzega, że pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji 
komputera Usługobiorcy, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek 
programów komputerowych zagrażających lub ingerujących w system operacyjny albo sprzęt 
komputerowy Usługobiorcy. 
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§ 4. Usługa Informacyjna.  
§ 4.1. Internetowa Usługa Informacyjna dostępna za pomocą zakładek „Wiadomości”, „Foto”, 
„Linki”, „O badmintonie” jest świadczona za pośrednictwem Serwisu.  
§ 4.2. Usługa jest bezpłatna.  
§ 4.3. Usługa zawiera materiały o charakterze informacyjnym.  
§ 4.4. Za pomocą usługi Usługobiorca otrzymuje dostęp do informacji udostępnianych za 

pośrednictwem Serwisu, sporządzanych w ostatecznej formie przez Administratora Serwisu, jak 

również ogólnodostępnych informacji w Internecie. 

§ 4.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje 

udostępniane za pośrednictwem Serwisu. 

§ 4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania publikacji osób trzecich po 

wcześniejszym wyrażeniu przez nie zgody oraz zawarciu odpowiedniej umowy z Serwisem. 

§ 5. Płatności.  
§ 5.1. Korzystanie z Usług płatnych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Usługobiorcę 
w wysokości określonej przez Usługodawcę przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  
§ 5.2. Dokonanie płatności następuje w drodze przelewu bankowego.  
§ 5.3. Usługobiorca zostanie poinformowany przed dokonaniem płatności o wysokości, w jakiej 

powinna zostać dokonana.  

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności.  
§ 6.1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko 
Usługobiorcy. 
§ 6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu oraz zaprzestanie 
świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.  
§ 6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w 
momencie przeprowadzania planowanej modernizacji Serwisu bądź aktualizacji lub modernizacji 
jego oprogramowania, a także konserwacji serwera przez operatora świadczącego Serwisowi 
usługi we wspomnianym zakresie.  
§ 6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji 
zamieszczonych na stronach.  
§ 6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w 
formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści 
reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.  
§ 6.6. Korzystanie z Serwisu nie oznacza automatycznego nabycia przez Usługobiorcę 
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Usługobiorca 
może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 
 
§ 7. Ogólne warunki techniczne.  
§ 7.1. W celu skorzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę:  
a) dostępu do Internetu,  
b) prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej,  
c) w przypadku korzystania z pobrania linkowanych plików również posiadanie i zainstalowanie 
przez Usługobiorcę odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie 
pobranego pliku w określonym formacie.  
§ 7.2. Usługobiorca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Usługobiorcę 
niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Usługobiorcę z Internetu lub innych 
środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z 
dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie albo zapisanie pliku. 
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§ 8. Reklamacje.  
§ 8.1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę 
warunków Usługi określonych w Regulaminie lub nieprawidłowego ich rozliczenia mogą być 
składane przez Usługobiorców na piśmie pod rygorem nieważności na adres Administratora 
serwisu lub na adres mejlowy janusz.rudzinski@gmail.com. Reklamacje składane w inny sposób 
lub na inny niż wskazany powyżej adres nie będą uwzględniane.  
§ 8.2. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została 
wykonana lub miała być wykonana.  
§ 8.3. Reklamacja w sprawie niewykonania albo nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w 
szczególności jej przedmiot i stosowne uzasadnienie.  
§ 8.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni liczonych od dnia ich 
zgłoszenia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
§ 8.5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Usługobiorcy w postaci 
elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. 
§ 8.6. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne. 
 
§ 9. Prawa autorskie.  
§ 9.1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność 

Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie 

prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z 

materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, jak również pobrane z zasobów Serwisu lub w 

inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, 

skopiowane, utrwalone oraz udostępniane osobom trzecim. 

§ 9.2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi bezpłatnej jest możliwe jedynie w celach 

informacyjnych i wyłącznie dla własnych potrzeb Usługobiorcy, w zakresie uregulowanym 

niniejszym Regulaminem. Usługobiorca nie ma prawa korzystać z informacji zawartych w 

Serwisie w celach komercyjnych, lecz jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. 

§ 9.3. W zakresie udzielonego dostępu Usługobiorca nie ma prawa do: 

– utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu,  

– utrwalenia i zwielokrotnienia lub udostępniania pobranych materiałów albo dalszego 

przekazania na rzecz innych osób trzecich,  

– usuwania lub zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach 

Serwisu i materiałach towarzyszących,  

– wykonywania kopii programów i danych będących elementami Serwisu. 

§ 10. Postanowienia końcowe.  
§ 10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie oraz obowiązuje od dnia opublikowania na stronach 
Serwisu, stanowiąc integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie Usług 
drogą elektroniczną.  
§ 10.2. Regulamin może ulec zmianie bez podania przyczyn.  
§ 10.3. Wszelkie informacje związane z działalnością serwisu, zapytania, informacje 
nt. współpracy prosimy kierować na adres: janusz.rudzinski@gmail.com lub 
badmintonowa.pola@gmail.com.  
§ 10.4. Wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu prosimy 
kierować na adres janusz.rudzinski@gmail.com lub badmintonowa.pola@gmail.com. 


