
 

 

 

Regulamin  świadczenia usługi „Strona WWW” na Portalu GOŁĘBNIK.PL 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.  

1. Usługodawcą jest  Jerzy Bogacz właściciel Portalu GOŁĘBNIK.PL,  zwany w dalszej części 

Regulaminu Usługodawcą. 

2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający świadczenie usługi Internetowej 

poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostarczonego przez Usługodawcę. 

3.  "Strona WWW" to usługa internetowa, polegająca na umożliwieniu Klientowi korzystania z 

systemu informatycznego wraz z projektem graficznym strony www,  pozwalająca na 

prezentację danych w internecie za pomocą stron internetowych. 

4. „Administrowanie Stroną WWW” to usługa internetowa polegająca na wprowadzaniu  

danych dostarczonych przez Klienta na jego stronę internetową  znajdującą się na Portalu 

GOŁĘBNIK.PL 

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a 

właścicielem portalu GOŁĘBNIK.PL o świadczenie usługi na warunkach wskazanych w 

Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego wskazanego w regulaminie. 

6. Okres abonamentowy trwa 12 miesięcy. Aby przedłużyć abonament na następny okres należy 

dokonać  wpłaty  na 15 dni przed końcem okresu abonamentowego według stawek 

obowiązujących w danym okresie abonamentowym. 

 

II. Strona WWW .  

1. Zamówienie usługi „Strona WWW” polega na umieszczeniu strony www wykonanej przez 

administratora portalu na portalu GOŁĘBNIK.PL.  

2. Zamawiając stronę www  Klientowi przysługuje subdomena  xxxx.golebnik.pl. 

3. Okres abonamentowy na usługę „Strona WWW’ trwa  12 miesięcy i może zostać 

przedłużony na kolejne  12 miesięcy po uiszczeniu opłaty na 15 dni przed upływem okresu 

abonamentowego wg obowiązującego cennika. Nie uiszczenie opłaty spowoduje wyłączenie 

strony po zakończeniu opłaconego okresu abonamentowego. 

4. Właściciel portalu GOŁĘBNIK.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść  umieszczaną na 

stronie klienta. 

 

III. Administrowanie Stroną WWW .  

1. Zamówienie usługi „Administrowanie Stroną WWW” polega na zleceniu usługodawcy 

uaktualnianie strony informacjami dostarczonymi przez Klienta. 

2. Usługodawca zobowiązuje się do uaktualnienia strony danymi nadesłanymi przez Klienta w 

terminie siedmiu dni od daty ich otrzymania. 



3. W abonamencie jest przewidziany czas 20 godzin na administrowanie strony. Po 

wykorzystaniu tego czasu zostanie Klient poinformowany i będzie mógł wykupić kolejny 

czas administrowania strony wg obowiązujących stawek.  

4. Nie wykupienie kolejnego czasu administrowania stroną spowoduje zaniechanie przez 

usługodawcę  uaktualniania strony danymi nadesłanymi przez Klienta. 

 

IV. Płatności i przedłużanie okresu świadczenia usługi . 

1. Opłata za usługę "Strona WWW" i „Administrowanie stroną WWW” ustalana jest według 

cennika obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu 

abonamentowego usługi.  

2. Płatność za usługę "Strona WWW" i „Administrowanie Stroną WWW”  rozliczana jest w 

okresach abonamentowych.  

3. Właściciel Portalu GOŁĘBNIK.PL  zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny 

usługi zostają podane  na 30 dni przed upływem okresu abonamentowego. Zmiana ceny 

usługi „Strony WWW” w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą 

dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi. 

4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi za kolejny okres 

abonamentowy na wskazany rachunek bankowy  na 15 dni przed upływem okresu 

abonamentowego.  

5. Nie uiszczenie opłaty w terminie określonym w p. 4 spowoduje wyłączenie strony i 

skasowanie wszystkich danych.   

V. Cennik  usług. 

1. Wykonanie projektu graficznego Strony WWW  opartego na skrypcie   -  300,00zł 

2. Administrowanie  Strony WWW przez okres abonamentowy 12 miesięcy   -  200,00zł  

3. Opłata abonamentowa za użytkowanie serwera przez okres 12 miesięcy  - 100,00zł 

4. Stawka roboczogodziny za prace przy administrowaniu strony   - 20,00zł 

 

VI. Postanowienia końcowe . 

1. Administrator portalu GOŁĘBNIK.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i 

rozwiązania umowy o świadczenie usługi internetowej w przypadku nieprzestrzegania przez 

Klienta postanowień Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2013 r. 

 


