
Regulamin dodawania ogłoszeń na portalu pomorskifutbol.pl
 

1. Dodawanie  ogłoszeń  w  serwisie  www.pomorskifutbol.pl  jest  płatne,  zgodnie   cennikiem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulamin. 

 
2. Minimalny czas na jaki można zamieścić jedno  ogłoszenie wynosi 7 dni.

3. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator  ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez 
prawa zwrotu wniesionej opłaty,

  
4. Dodać ogłoszenie mogą osoby fizyczne i firmy.

  
5. Zabrania  się  dodawania  ogłoszeń  zawierających  treści  obraźliwe,  pomawiające,  czy  też 

szkalujące dobra osobiste osób trzecich.
 

6. Każde  ogłoszenie  musi  zawierać:  tytuł,  kategorię,  treść  oraz  dane  kontaktowe  –  numer 
telefonu  i/lub email.

 
7. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące zamieszczonego ogłoszenia mogą być składane 

przez ogłoszeniodawcę wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
na adres info@pomorskifutbol.pl

 
8. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 

9. Ogłoszeniodawca  poprzez  nadesłanie  ogłoszenia  akceptuje  postanowienia  niniejszego 
regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

 
10. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  mają  odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

11. Wszelkie  spory  i  roszczenia  związane  z  publikacją  ogłoszenia  rozstrzygać  będzie  sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

12. Administratorem serwisu pomorskifutbol.pl  jest Sport Net Media, ul. Zaułek 16/5, 82-110 
Sztutowo

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2017

14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Administratorowi.



Załącznik nr 1 do regulaminu ogłoszeń

Ogłoszenie promowane
• widocznie w centralnym miejscu na stronie głównej
• widoczne jako pierwsze na liście w dziale "Ogłoszenia"
• możliwość dodania galerii 8 zdjęć do ogłoszenia
• Miniaturka zdjęcia na liście
• Wysoka oglądalność ogłoszenia

Ogłoszenie zwykłe

• widoczne na liście w dziale "Ogłoszenia"

Cennik

• Ogłoszenie zwykłe – 3 zł / 1 dzień emisji
• Ogłoszenie promowane – 9 zł / 1 dzień emisji

Ceny promocyjne obowiązujące do 31. marca 2017

• Ogłoszenie zwykłe – 1,50 zł / 1 dzień emisji
• Ogłoszenie promowane – 4.50 zł / 1 dzień emisji

Płatność  za  ogłoszenie  dokonuje  się  przelewem  na  konto  Administratora  lub  poprzez  system 
Przelewy24
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