REGULAMIN
WIATRAKOWIEC.EU
Warunkiem skorzystania z usług WIATRAKOWIEC.EU jest zapoznanie się i
przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Właścicielem serwisu oraz strony
internetowej WIATRAKOWIEC.EU jest firma MANUFAKTURA Michała Gancarz z siedzibą
w Gdyni 81-222, przy ul. Morskiej 103/7, NIP: 958-096-10-27.

I. DEFINICJE
1. WIATRAKOWIEC.EU - działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą
WIATRAKOWIEC.EU przez firmę MANUFAKTURA Michała Gancarz z siedzibą w
Gdyni 81-222, przy ul. Morskiej 103/7, NIP: 958-096-10-27, działająca w imieniu
własnym jako wykonawca PREZENTU.
2. KLIENT -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, zawierająca z WIATRAKOWIEC.EU umowę o wykonanie
PREZENTU na rzecz okaziciela VOUCHERA.
3. OBDAROWANY – osoba fizyczna posiadająca aktualny VOUCHER (również KLIENT),
która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego PREZENTU na warunkach
regulaminu.
4. PREZENT – usługa świadczona przez WIATRAKOWIEC.EU polegający na
umożliwieniu okazicielowi VOUCHERA na skorzystaniu z oferty WIATRAKOWIEC.EU
zgodnie z ustaleniami regulaminu.
5. VOUCHER – dokument o unikalnym numerze stanowiącym zawarcie umowy między
KLIENTEM a WIATRAKOWIEC.EU umożliwiający posiadaczowi VOUCHERA na
skorzystanie z PREZENTU na zasadach określonych w regulaminie.
6. Kod VOUCHERA ciąg liczb znajdujących się na VOUCHERZE, służący do identyfikacji
PREZENTU.
7. Realizacja VOUCHERA - faktyczne wykonanie przez WIATRAKOWIEC.EU usługi
(PREZENTU) na rzecz OBDAROWANEGO.
8. TERMIN REALIZACJI - data wykonania PREZENTU zgodnie z uprzednią rezerwacją.
9. REGULAMIN - niniejszy regulamin świadczenia usług przez WIATRAKOWIEC.EU

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin
niniejszy
oparty
jest
na
przepisach
wynikających
z:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1422.) - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, . (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z
późniejszymi
zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
2. WIATRAKOWIEC.EU przyjmuje, że KLIENT, podaje we własnym interesie wszelkie
informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym
odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego,
niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy systemu (podania
danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego VOUCHERA) ponosi
tylko i wyłącznie KLIENT.
3. WIATRAKOWIEC.EU przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że jego stan zdrowia,
ogólna kondycja psychofizyczna oraz wiek umożliwiają KLIENTOWI lub
OBDAROWANEMU skorzystanie z usług WIATRAKOWIEC.EU. Jeżeli okaże się, że
stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna KLIENTA lub OBDAROWANEGO, wiek,
nie pozwalają na realizację usługi to ani OBDAROWANEMU ani KLIENTOWI nie
przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej
przedpłaty, w stosunku do WIATRAKOWIEC.EU.
4. KLIENT składający zamówienie potwierdza zapoznanie się z ofertą oraz treścią
regulaminu dostępnego na stronie WIATRAKOWIEC.EU.
5. W żadnym wypadku VOUCHER nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy pomiędzy KLIENTEM a WIATRAKOWIEC.EU ma miejsce w
momencie
dokonania
zakupu
VOUCHERA
na
stronie
internetowej
WIATRAKOWIEC.EU. Umowę uznaje się za zawartą po uiszczeniu przez KLIENTA
całkowitej opłaty za PREZENT.
2. VOUCHER dostarczany jest w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy
zamówieniu PREZENTU lub w formie papierowej na adres pocztowy wskazany w
formularzu zamówienia.
3. Uiszczenie opłaty za PREZENT stanowi aktywowanie VOUCHERA. Opłatę należy
uiścić przelewem bankowym na konto podane w korespondencji mailowej ze strony
WIATRAKOWIEC.EU lub poprzez przelewy PayU.
4. Faktura VAT
wystawiana jest
po zaksięgowaniu wpłaty na koncie
WIATRAKOWIEC.EU. Wystawienie faktury VAT dla firm następuje wyłącznie na
życzenie KLIENTA.

IV. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA
1. VOUCHER może być zrealizowany przed upływem terminu ważności. Termin
ważności PREZENTU opisany jest na stronie WIATRAKOWIEC.EU

2. niezrealizowanie VOUCHERA przed wygaśnięciem terminu powoduje wygaśnięcie
wszelkich praw wynikających z umowy. KLIENTOWI jak i OBDAROWANEMU nie
przysługują żadne roszczenia jak i zwrot opłat związanych z zakupem PREZENTU.
3. Realizacja PREZENTU odbywa się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji
telefonicznej i umówieniu terminu. Numery telefonu podane są na stronie
WIATRAKOWIEC.EU
4. Umówienie się na wykorzystanie PREZENTU drogą telefoniczną i potwierdzenie
przybycia przez OBDAROWANEGO powoduje rezerwację terminu bez możliwości
zmiany terminu przez OBDAROWANEGO.
5. WIATRAKOWIEC.EU ma możliwość zmiany daty realizacji PREZENTU ze względów
technicznych jak i warunków atmosferycznych które zagrażają bezpieczeństwu pilota
jak i OBDAROWANEMU.
6. OBDAROWANY zobowiązany jest do stawiennictwa się w miejscu wykonania usługi
punktualnie o czasie który został podany w mailu lub drogą telefoniczną (SMS).
7. W razie niestawiennictwa OBDAROWANEGO w terminie i miejscu realizacji usługi
PREZENT uznaje się za wykorzystany. OBDAROWANY jak i KLIENT tracą prawo do
ubiegania się o zwrot opłat za PREZENT oraz innych kosztów poniesionych w związku
z realizacją VOUCHERA.
8. WIATRAKOWIEC.EU
ma
prawo
do
odmówienia
wykonania
usługi
OBDAROWANEMU gdy:
- stan OBDAROWANEGO wskazuje że jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających. W takiej sytuacji OBDAROWANY traci jakiekolwiek roszczenia do
wykonania usługi jak i traci wszelkie roszczenia w stosunku do WIATRAKOWIEC.EU.
- nie spełnia wymagań do skorzystania z PREZENTU określonej w regulaminie i
poprzez stronę WIATRAKOWIEC.EU.
- waga OBDAROWANEGO przekracza 95 kg
- w przypadku gdy OBDAROWANY nie słucha poleceń pilota i stwarza zagrożenie dla
bezpiecznego lotu wiatrakowcem
- odmawia podpisania regulaminu.
9. OBDAROWANY ze względów bezpieczeństwa nie może mieć na pokładzie
wiatrakowca aparatu telefonicznego, fotograficznego jak i innej rzeczy która może w
trakcie lotu wypaść i skutkować awarią wiatrakowca. Jedyna możliwość dokumentacji
na pokładzie to dedykowane kamery zamocowane przez wykwalifikowaną obsługę
wiatrakowca.
10. Osoby trzecie mogą rejestrować (w zakresie foto/wideo) z ziemi OBDAROWANEGO
jedynie spoza płyty lotniska.
11. Osoby trzecie zaproszone przez OBDAROWANEGO mają obowiązek przebywać w
miejscu specjalnie do tego wyznaczonym i nie mogą wchodzić na płytę lotniska oraz
teren prywatny sąsiadujący z terenem lotniska. W przypadku nie podporządkowania
się do powyższego osoby trzecie będą wypraszane z terenu wykonywania usługi.
12. OBDAROWANY który nie ukończył 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę na

wykonanie PREZENTU podpisaną przez prawnego opiekuna (wraz z danymi
kontaktowymi umożliwiającymi kontakt z opiekunem) lub być w jego obecności.
Minimalny wiek OBDAROWANEGO to 12 lat.
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. KLIENTOWI przysługuje prawo odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od daty jej
zawarcia. Odstąpienie należy przesłać na adres e-mail: info@wiatrakowiec.eu
2. Zwrot opłaty za usługę zostanie przelany na konto bankowe KLIENTA w terminie 14
dni od wpłynięcia odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJA
1. KLIENT lub OBDAROWANY ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania
lub nie właściwego wykonania PREZENTU w terminie 14 dni od terminu realizacji
VOUCHERA.
3. Reklamacje należy wysłać na adres e-mail: info@wiatrakowiec.eu. Pismo powinno
posiadać pełne dane adresowe w celu identyfikacji.
2. WIATRAKOWIEC.EU przysługuje 14 dni na rozpatrzenie reklamacji

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami) jest
MANUFAKTURA Michał Gancarz
2. Dane osobowe, które zostaną zebrane w rezerwacji czy zamówienia służą jedynie w
procesie realizacji zamówienia złożonego poprzez KLIENTA w dowolnej drodze tj.
zamówienie poprzez stronę internetową WIATRAKOWIEC.EU lub zamówienie
telefoniczne.
3. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO nie będą przekazywane innym osobom.
Dokonanie wpłaty na konto bankowe MANUFAKTURA Michał Gancarz stanowi
jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych
MANUFAKTURA Michał Gancarz wyłącznie w celu realizacji VOUCHERA.
4. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi
wyłącznie KLIENT.
5. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów MANUFAKTURA
Michał Gancarz swoich danych osobowych, co firma obowiązana jest uczynić
niezwłocznie.
VIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. WIATRAKOWIEC.EU w trosce o OBDAROWANEGO
bezpiecznego i należytego wykonania PREZENTU.

zobowiązuje

się

do

2. WIATRAKOWIEC.EU nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie VOUCHERA

przez osoby trzecie które weszły w jego posiadanie bez wiedzy KLIENTA.
3. WIATRAKOWIEC.EU ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne zaniedbania
powstałe w związku z wykonaniem usługi.
4. WIATRAKOWIEC.EU zastrzega sobie prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu
podczas usługi oraz dalszego udostępniania i przetwarzania materiału.
5. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartą między WIATRAKOWIEC.EU a
KLIENTEM.

