I. Postanowienia ogólne oraz zasady dostępu UŜytkowników do zasobów Serwisu
1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki („Ogólne warunki”) korzystania przez uŜytkowników
(„UŜytkownik”) z zasobów internetowego serwisu tematycznego („Serwis”), umieszczonych na stronie
internetowej www.leszekczarnecki.pl. Serwis poświęcony jest tematyce podróŜy i nurkowania.

2.

MoŜliwość zapoznania się przez UŜytkownika z zasobami Serwisu nie jest uzaleŜniona od spełnienia przez
UŜytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji w
systemie Serwisu.

3.

Prowadzący Serwis zalecają UŜytkownikom uŜywanie następujących przeglądarek internetowych: (i) MS
Internet Explorer od 7.0 oraz (ii) Firefox od 3.0, (iii) Opera 10.50, (iv) Google Chrome 14.0.

4.

Systemy informatyczne UŜytkowników korzystających z Serwisu powinny mieć włączoną obsługę cookies i
włączony Javascript. Cookies stanowią informację zapisywaną przez serwer na komputerze UŜytkownika
w pliku cookie.txt, którą serwer moŜe odczytać przy ponownym łączeniu się z tego komputera.

5.

Informacje zawarte w logach systemowych, będących wynikiem połączeń realizowanych w internecie, a
obejmujące m.in. adres IP, będą wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administrowaniem
serwerami prowadzącego Serwis. Ponadto adresy IP UŜytkowników są wykorzystywane w celach
statystycznych.

6.

Prowadzący Serwis będzie pobierał dane o UŜytkowniku w sposób bierny. Pobieranie to będzie obejmowało
dane w postaci IP UŜytkownika.

II. Zasady korzystania przez UŜytkowników z Serwisu
1.

UŜytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami
niniejszych Ogólnych warunków, jak równieŜ zasadami współŜycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w
internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

2.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych (DzU Nr 90, poz.
631 ze zm.), zasoby Serwisu chronione są prawem autorskim, w szczególności chronione są teksty, grafiki
oraz sposoby prezentowania informacji. TakŜe przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści
stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie logo, znaki towarowe oraz grafika
zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców lub prowadzącego Serwis.

3.

śadne zasoby tego Serwisu będące przedmiotem praw autorskich nie mogą być reprodukowane w Ŝadnej
formie bez pisemnej zgody prowadzącego Serwis. Kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie bez
uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego Serwis jest zabronione.

III. Odpowiedzialność Stron
1.

UŜytkownik, odwiedzając Serwis, akceptuje wszystkie postanowienia Ogólnych warunków oraz zobowiązuje
się do ich przestrzegania. UŜytkownik korzysta z zasobów Serwisu tylko i wyłącznie na własną
odpowiedzialność i własne ryzyko.

2.

Prowadzący Serwis nie ponosi równieŜ odpowiedzialności za decyzje UŜytkownika podjęte w oparciu o
informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

3.

Prowadzący Serwis nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu,
jak równieŜ za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego UŜytkownika bądź jego
zasobów danych, w trakcie korzystania z zasobów Serwisu lub w związku z tymŜe korzystaniem, w
szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego UŜytkownika wirusów komputerowych.

4.

UŜytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie niniejszych Ogólnych warunków oraz zastrzeŜeń, a
korzystanie z witryny następujące po wprowadzeniu wszelkich zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

