REGULAMIN PORTALU FUN4TWO.PL
I. WSTĘP
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania
oraz funkcjonowania Portalu internetowego FUN4TWO.PL znajdującego się pod adresem
internetowym http://www.fun4two.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki
zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portalu.
Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią
Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji
wszystkich jego postanowień. Administratorem portalu fun4two.pl jest firma "K.W.W."
Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17.

II. OŚWIADCZENIE O PEŁNOLETNOŚCI
Portal przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób które ukończyły 18 rok życia. Osoby
niepełnoletnie nie mają prawa rejestracji i użytkowania, wyświetlania zawartości portalu.
Logując się na stronie użytkownik oświadcza iż jest pełnoletni i dokonuje akceptacji
niniejszego regulaminu.
III. ZASADY OGÓLNE
- Użytkownik oświadcza iż nie będzie korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych
z prawem celach, a wszystkie materiały przesyłane, transmitowane lub udostępniane przez
portal nie będą: naruszały praw osób trzecich, praw autorskich, znaków towarowych lub
patentów, nie będą obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby, nie będą naruszały
prawa do prywatności dowolnej osoby lub jej praw publicznych, nie będą stanowiły
jakiegokolwiek zagrożenia wobec osób i mienia, nie będą naruszały prawa Rzeczypospolitej
Polskiej ani innych porozumień międzynarodowych.
- Użytkownik ma prawo korzystać z portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych.
- Użytkownik gwarantuje iż nie będzie korzystał z portalu w celu zastraszania lub nękania
innych osób i nie będzie podejmował działań które miałyby na celu uszkodzenie, przeciążenie
lub pogorszenie stanu działania portalu.
- Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta i zobowiązuje
się do odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich danych dostępowych
do portalu. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swoich danych dostępowych do
portalu osobom trzecim. Wszelkie próby uzyskania dostępu do konta Użytkownika przez
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osoby trzecie powinny być natychmiast zgłoszone do Administratora portalu. Portal nie
odpowiada za żądne straty dotyczące Twojej osoby spowodowane poprzez nieautoryzowane
użycie Twojego konta jednak Użytkownik może być odpowiedzialny za straty dotyczące
Portalu lub innych osób spowodowane takim nieautoryzowanym użyciem.
- Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas rejestracji konta
i oświadcza że nie będzie podszywał się pod inne osoby. Użytkownik ma obowiązek
aktualizacji danych umieszczonych w portalu za każdym razem kiedy taka zmiana następuje.
- Użytkownik przyjmuje do wiadomości iż, wszelkie pytania, komentarze, sugestie, porady
i pomysły lub też inne informacje które zamieszcza w Portalu nie są poufne i są wyłączną
własnością Portalu.

IV. PUBLIKOWANE MATERIAŁY
- Zabrania się umieszczania w portalu: zdjęć i innych materiałów do których zastrzeżone są
prawa autorskie, zdjęć naruszających prawa osób trzecich, zdjęć osób niepełnoletnich.
- Administrator portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony lub zniszczenia
dowolnych treści, które naruszają niniejsze warunki.
- Użytkownik oświadcza że jest jedynym właścicielem wszelkich praw do publikowanych
przez siebie za pośrednictwem Portalu treści , lub ma wyłączne prawo lub licencję do tych
treści.
- Użytkownik jest wyłącznym właścicielem zdjęć i filmów opublikowanych przez niego
w Portalu
- Administrator Portalu ma możliwość żądania potwierdzenia wiarygodności wstawianych
przez Użytkownika zdjęć, przy czym Administrator nie jest w żaden sposób ograniczony
czasem w jakim musi zweryfikować wstawione przez Użytkownika zdjęcie.
- Użytkownik wyraża zgodę na to by publikowane przez niego materiały wchodziły w skład
bazy danych Portalu i były prezentowane na stronach Portalu.
- Właściciel Portalu który korzysta z treści publikowanych przez użytkownika zgodnie
z przepisami określonymi w niniejszym Regulaminie , nie będzie zobowiązany do wypłacenia
Użytkownikowi honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie
z publikowanych przez Użytkownika treści.
- Administrator zapewnia sobie wyłączne prawo do decydowania o stosowności materiałów
publikowanych w Portalu,
- Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie
materiałów opublikowanych przez Użytkownika w Portalu

V. PŁATNOŚCI
- Rejestracja w portalu jest całkowicie bezpłatna.
- Portal świadczy jednakże usługi które są dostępne tylko dla użytkowników z aktywnym
kontem. Konto może być utrzymywane w statusie Aktywnym poprzez odpowiednią
aktywność użytkownika w serwisie bądź też za pomocą wykupienia punktów, którymi
użytkownik doładowuje i aktywuje swoje konto zgodnie z informacjami w zakładce ZASADY.
- Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu
zamówienia lub wybrania błędnego numeru sms podczas zakupu punktów.
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- Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

VI. ZRZECZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
- Administracja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy spowodowane
przez operatorów internetowych i operatorów telefonii komórkowej przyczyniające się do
złego funkcjonowania Portalu,
- Portal nie jest odpowiedzialny za działania podejmowane przez Użytkownika oraz
za wszelkie szkody wynikające z działalności Użytkowników,
- Administrator nie gwarantuje ciągłego i bezawaryjnego działania portalu a w szczególności
za przerwy w działaniu Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Administratora takich
jak problemy dotyczące działania linii telefonicznych, usług i systemów informatycznych,
serwerów i łącz internetowych. Administrator Portalu w żaden sposób nie odpowiada za
jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z Portalu.
- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały które publikowane są przez
Użytkowników Portalu i za straty wynikające z publikacji w.w materiałów,
- Użytkownik oświadcza iż ani on ani jego spadkobiercy nie będą wysuwali żadnych roszczeń
w stosunku do Administratora portalu wynikających z poniesienia dowolnego uszczerbku lub
strat rzekomo wynikających z powodu wykorzystywania dowolnej opublikowanej bądź też
przeglądanej na Portalu treści. Użytkownik zgadza się zrezygnować z wszelkich roszczeń i
pretensji względem Administratora Portalu, które wynikają z jednorazowego lub ciągłego
korzystania z niniejszego Portalu.
- Administracja Portalu zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania
o funkcjonalnościach oferowanych przez Portal, włączając w to możliwość ich
modyfikowania, dodawania lub usuwania bądź też przebudowywania Portalu zgodnie
z własnym zamysłem,
- Administrator strony nie gwarantuje ani nie obiecuje uzyskania określonych efektów
w związku z używaniem strony.
- Administrator portalu nie gwarantuje rzetelności i kompletności i aktualności, braku
błędów, braku złośliwego oprogramowania w kodzie strony. Użytkownik świadomy jest
niebezpieczeństwa i wszelkich skutków jakie przynosi ze sobą korzystanie z Portalu.
Jednocześnie użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia własnego
komputera poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń na swoim komputerze
chroniących go przed wirusami, niechcianym oprogramowanie, i innym szkodliwym
oprogramowaniem.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE
- Regulamin jest dostępny pod adresem http://fun4two.pl/regulamin.pdf
- Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu
w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
- W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje
aktualny tekst Regulaminu na łamach Portalu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika
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z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. W gestii użytkownika leży
bieżące śledzenie regulaminu w celu zapoznania się z wprowadzanymi zmianami.
Administrator informuje użytkowników portalu o zmianie regulaminu poprzez wskazanie
daty jego ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji
Regulaminu, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia portalu.
- W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu,
któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia
pozostają w mocy i wiążą strony.
- Za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu Administrator portalu
fun4two.pl może nałożyć czasową blokadę na konto Użytkownika lub też może usunąć jego
konto i zablokować danemu Użytkownikowi dostęp do portalu. W szczególnych przypadkach
Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez konieczności
podania przyczyna i poinformowania Użytkownika o tym fakcie.
- Użytkownik może skasować swoje konto samodzielnie, albo zażądać usunięcia swojego
profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Administrator w ciągu
kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego
przywrócenia.
Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod
adresem http://fun4two.pl/regulamin.pdf
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