Regulamin
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam
Jankowski, z siedzibą w 81—586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:
190921592, NIP: 583-102-12-08, nr wpisu do ewidencji 37171 Ewidencja działalności
gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdyni.
zwaną dalej sails.pl lub Usługodawcą
Świadczenie Usługi sails.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
oraz na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną,
Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi sails.pl.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą przystąpienia do korzystania z Usługi, do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Na Użytkowniku, przed założeniem Konta, spoczywa obowiązek przeczytania i dokładnego
zapoznania się z zawartymi poniżej postanowieniami Regulaminu.
Użytkownik zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga lub strony internetowej
potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. SŁOWNICZEK
Podane niżej terminy definiowane są dla potrzeb niniejszego Regulaminu w sposób
następujący:
1) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
2) Formularz — dokument określający dane Użytkownika oraz zakres zamawianych
przez niego Usług, którego wypełnienie i podpisanie przez Użytkownika jest
konieczne do zawarcia Umowy; wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu;
3) Cennik — cennik za świadczenie Usług podawany do wiadomości Użytkowników oraz
do wiadomości publicznej przez Usługodawcę;
4) Opłata Instalacyjna — pobierana jednorazowo od Żądającego przy zawieraniu
Umowy opłata za nadanie przez Usługodawcę Konta;
5) Umowa — umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą
a Użytkownikiem, której sposób zawarcia oraz podstawowe warunki uregulowane są
w regulaminie;
6) Konto Na Start - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce
w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz
wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem
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w Serwisie w zakresie wskazanym w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.
7) Konto PLUS - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce
w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz
wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem
w Serwisie w zakresie wskazanym w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.
8) Konto PRO - dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu miejsce w Serwisie,
za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza
i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie
w zakresie wskazanym w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu. Konto zakładane jest w oparciu o adres email Użytkownika.
9) Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
będąca stroną umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
10) Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl, - usługa będąca
przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez SELJA Adam Jankowski,
umożliwiająca Użytkownikowi/Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników
internetowych (blogów) o tematyce związanej ze sportami i rekreacją na wodzie oraz
udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu .
11) Serwis sails.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające
funkcjonowanie Usługi.
12) Dotpay – serwis internetowy, świadczony przez spółkę Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON
240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, umożliwiający dokonywanie płatności
związanych z zawartymi umowami ubezpieczenia w podanych i udostępnionych
kanałach płatności. Adresem internetowym Serwisu jest www.dotpay.pl.
13) Materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym
lub satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (np.
fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe i inne) - publikowane
przez Użytkowników w ramach Usługi sails.pl

III. USŁUGA
Założenie Konta oraz podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również
korzystanie z Usługi sails.pl są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można
założyć jednego bloga.
Założenie Konta Na Start i korzystanie z Usługi sails.pl jest całkowicie bezpłatne.
Założenie Konta PLUS i korzystanie z Usługi sails.pl jest płatne, zgodnie z cennikiem
określonym w załączniku nr 3.
Założenie Konta PRO i korzystanie z Usługi sails.pl jest płatne, zgodnie z cennikiem
określonym w załączniku nr 3.
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Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.
Założenie konta następuje poprzez następujące zdarzenia:
1) przesłanie przez Użytkownika do Usługodawcy prawidłowo wypełnionego Formularza
(interaktywny
Formularz
znajduje
się
pod
następującym
adresem
http://sails.pl/rejestracja
–
dla
blogów
NA
START
i
PLUS
oraz
http://sails.pl/rejestracja-pro/ - dla blogów/ stron internetowych PRO);
2) uiszczenie przez Użytkownika opłaty zgodnie z cennikiem (dotyczy Konta Plus oraz
Konta Pro);
3) potwierdzenie zawarcia Umowy przez Usługodawcę.
Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez Usługodawcę, Użytkownik może w pełni
korzystać z Konta.
Usługodawca może odmówić założenia Konta w przypadku nieprawidłowego wypełnienia
Formularza, w szczególności podania w Formularzu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
W przypadku odmowy założenia Konta, Usługodawca niezwłocznie zwraca Użytkownikowi
opłatę zgodnie z cennikiem.
Z chwilą założenia Konta Użytkownik udziela sails.pl zgody na wykorzystywanie blogów
Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne
zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na
stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi.
Wszelkie działania wymienione w punkcie III, będą podejmowane bez ingerencji w treść
blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
Zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga:
tekstów, grafik, nagrań audio i wideo oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne
z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących
piractwo komputerowe, fonograficzne, , upowszechniających techniki łamania danych, wirusy
oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, , postanowieniami niniejszego
regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, dobrymi obyczajami, a w
szczególności do:
•
•
•
•
•
•

działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników;
niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł ochronnych posiadaczy
Kont lub innych poufnych danych;
nieumieszczania w kodach źródłowych dokumentów HTML znaczników <META>,
zawierających słowa kluczowe (keywords), nieopisujących treści stron użytkownika;
nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera
lub stron innych Użytkowników;
nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta.
niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za
obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
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•
•
•

niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu sails.pl, które mogłyby
utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy
graficzne o charakterze komercyjnym,
nie zakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności
w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
•
•
•

•
•

sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego
skutki,
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź
niemożności udostępniania jego bloga,
skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego
Użytkownika, niezawinione przez sails.pl (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej
przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa,
informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
•
•
•

okresowego wyłączania Serwisu sails.pl bez uprzedniego powiadomienia,
skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na
serwerach Serwisu sails.pl,
całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu
użytkownika na stronach Serwisu sails.pl.

Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje
Konto lub swojego bloga.
Wiarygodność treści blogów w Serwisie sails.pl oraz same blogi nie są kontrolowane przez
Usługodawcę, a Usługodawca zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez
Użytkowników.
Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie sails.pl, nie
zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

IV OPŁATY
Opłaty za Konto PLUS oraz Konto PRO pobierane są z góry za odpowiedni okres
rozliczeniowy, wg aktualnego Cennika, określonego w załączniku nr 3.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Użytkownik jest zobowiązany do terminowego uiszczania Opłat.
Opłaty należy uiszczać najpóźniej w terminie 14 dni przed zakończeniem opłaconego okresu
rozliczeniowego i rozpoczęciem kolejnego.
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Usługodawca wystawia faktury opiewające na kwoty Opłat w terminie 14 dni od dnia wpływu
pieniędzy na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w systemie płatności on-line
świadczonym przez system DotPay.
Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy na piśmie
o wszelkich zmianach dotyczących danych Użytkownika jako płatnika i odbiorcy faktur,
a także o innych zmianach związanych z korzystaniem z Usług.
W przypadku zwłoki Użytkownika w uiszczaniu Opłat Usługodawca może naliczać odsetki
ustawowe od zaległych kwot Opłat.
W przypadku zwłoki z Opłatą przekraczającej 14 dni, Usługodawca może zablokować Konto
Użytkownika, a następnie usunąć Konto Użytkownika.
O zmianie Cennika Usługodawca będzie informował Użytkowników z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
Na Użytkowniku spoczywa obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy
opublikować notkę w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi sails.pl,
że w blogu nie pojawiły się nowe notki, Usługodawca ma prawo do bezpowrotnego i
całkowitego usunięcia takiego bloga z Serwisu, jak również ma prawo do usunięta Konta
danego Użytkownika.
Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:
•

•
•

Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych jak i prawnych oraz roszczeń
podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści,
które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu
odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące
w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie online, w sieci Internet.
Posiada zgodę Osób, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w
szczególności na zdjęciach, multimediach) na jego publikację, w sieci Internet.
Na Użytkowniku spoczywa pełna i nieograniczona odpowiedzialność za wszystkie
treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w innych miejscach
serwisów internetowych będących własnością Usługodawcy, a w szczególności na stronach
Serwisu sails.pl w kategoriach: (np. sport, jeziora, freestyle, morze, wyzwania, inne ) oraz
sailing.pl oraz na innych serwisach współpracujących np. NSKO: optimist.sails.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu
dostosowania promowanych treści z blogów do wymogów Serwisu sails.pl i sailing.pl
W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane
w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakże naruszają prawem chronione interesy
innych Użytkowników, osób trzecich lub Usługodawcy, Usługodawca może zawiadomić o
tym fakcie Użytkownika pocztą elektroniczną, żądając zaprzestania podejmowania tych
działań. W przypadku gdy Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania,
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traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami z tym
związanymi a opisanymi w niniejszym Regulaminie.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jego blog
zostanie zablokowany oraz może zostać skasowany bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Ponadto zablokowane oraz skasowane może zostać również Konto Użytkownika.
Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu/skasowaniu bloga lub usunięciu Konta nie
nakłada na sails.pl obowiązku do udzielania wyjaśnień autorom/Użytkownikom usuwanych
blogów.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera sieciowego w celach
konserwacyjnych lub aktualizacyjnych po uprzednim powiadomieniu Użytkowników
o planowanym wyłączeniu. Powiadomienie następuje poprzez e-mail z co najmniej 1godzinnym wyprzedzeniem.
Powiadomienie nie dotyczy sytuacji, kiedy wyłączenie jest konieczne, a niezależne od
Usługodawcy.
W przypadku niemożności korzystania przez Użytkownika, z przyczyn technicznych, z Usług,
powinien on zgłosić usterkę pocztą elektroniczną na adres tech@sails.pl.
W sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik Konta PLUS lub
Knota PRO nie ma możliwości korzystania z Usług, może wystąpić do Usługodawcy
o obniżenie Opłat za dni, w których był Usług pozbawiony. W takim przypadku wysokość
opłat należnych za okres, w którym wystąpiła niemożność korzystania przez Abonenta
z Usług, pozostanie bez zmian, natomiast wydłużony zostanie czas działania usługi.
Tylko pisemne oświadczenie Użytkownika informujące o problemach w korzystaniu z Usług
stanowi podstawę ubiegania się o wydłużenie działania usługi.
Wszelkie naruszenia systemu serwera Usługodawcy lub sieci są zabronione.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Usługodawca podaje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika
zapisywane są krótkie informacje tekstowe tzw. „cookies". Instalacja wskazanych plików
„cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Pliki „cookies" zawierają
informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych,
w szczególności serwisów wymagających autoryzacji. Usługodawca informuje, iż zawartość
plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Ponadto za pomocą plików
„cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika.
Treść dokumentu Polityka Ochrony Prywatności sails.pl dostępna jest dla wszystkich
Użytkowników na stronie http://sails.pl/polityka-prywatnosci/ .
Obowiązkiem Użytkownika jest wykorzystywanie Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami przedmiotowego
regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
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•
•
•
•

•

działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników,
nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (SPAM-u).
Za definicję SPAM-u przyjmuje się definicję podaną na stronie: http://www.nospampl.net/standard.php;
nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami
lub naruszających prawa osób trzecich.

VIII. REKLAMACJE
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z funkcjonowaniem Usługi.
Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@sails.pl lub pisemnie
na adres: SELJA Adam Jankowski, 81—586 Gdynia, ul. Św. Kazimierza Królewicza 22.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez
Użytkownika w reklamacji.
sails.pl zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wyżej wskazanego w przypadku, gdy
rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z
przyczyn niezależnych od sails.pl (np. awaria sieci internetowej, awarie sprzętu itp.). sails.pl
ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika
dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo
przedłuża okres rozpoznania reklamacji o 14 dni.

IX. DANE OSOBOWE
Usługodawca wskazuje, iż podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,
jednakże jest konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.
Niezbędnym warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie
rejestracji danych osobowych zgodnych z prawdą takich jak : imię, nazwisko, adres email,
data urodzenia.
Inne dane osobowe Użytkownik może, ale nie musi, podać opcjonalnie w procesie
zakładania Konta.
Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
•

są one zgodne z prawdą,

•

wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Usługodawcę w celu promocji
(marketingu) produktów i firm.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SELJA Adam Jankowski.
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Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także może w każdym czasie
je zmieniać lub poprawić.. W tym celu powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem
wysłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres SELJA Adam Jankowski, 81—586
Gdynia, ul. Św. Kazimierza Królewicza 22.
Dane te mogą być przez Usługodawcę przekazywane kontrahentom/ partnerom
wyłącznie w celu realizacji Usługi.

sails.pl

Zwrócenie się przez Użytkownika z wnioskiem o usunięcie przez Usługodawcę danych
podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest
niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym wiąże się z z usunięciem Konta tego
Użytkownika.
Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu rejestracyjnym danych
nieodpowiadających prawdzie (tj. fałszywych), będą usuwane z Usługi żeglarskich blogów i
stron internetowych sails.pl.
X. WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usługi blogów sails.pl:
a. połączenie z siecią internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera
dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową
usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0, Mozilla Firefox 3.6, 4.0,
Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych,
c. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.
Korzystając z usługi sails.pl należy:
a. przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu,
b. używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je
aktualizować.
Wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje korzystania z usług serwisu, ale
może powodować utrudnienia w połączeniu z serwerem serwisu Hestia, w tym wykonywanie
zleceń. W takim wypadku sails.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu
braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez Usługobiorcę.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, (karnej, cywilnej i administracyjnej), za
korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu i niezgodny z prawem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez sails.pl szkody poniesione
przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, (m.in.
włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie,
zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami).
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Wszelkie uwagi, pytania oraz komentarze związane z Usługą prosimy kierować na adres:
biuro@sails.pl.
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego
Regulaminu proszę kierować na adres: regulamin@sails.pl.
XII. ZMIANY REGULAMINU
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego
Regulaminu. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek
do bieżącego kontrolowania
ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://sails.pl/regulamin/ i zapoznawania się
z nimi.
Zmiany regulaminu jak i sam regulamin będą udostępniane Użytkownikom na stronie sails.pl
pod adresem http://sails.pl/regulamin/.
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Załącznik nr 1
Formularz rejestracji bloga w wersjach NA START oraz PLUS:
1) wybór adresu bloga w domenie sails.pl (z wyłączeniem domen 3 znakowych
i krótszych oraz domen zastrzeżonych przez sails.pl
2) wybór wyglądu bloga oraz jego wersji kolorystycznej,
3) opcjonalne podanie nicka osoby polecającej (przydatne w trakcie trwania promocji),
4) imię,
5) nazwisko,
6) adres e-mail,
7) indywidualne znane tylko Użytkownikowi hasło,
8) data urodzenia Użytkownika,
9) opcjonalny numer telefonu,
10) wybór formy płatności dostępnej w DotPay,
11) opcjonalny kod promocyjny,
12) informacja – skąd wiesz o blogach sails.pl?
13) akceptacja regulaminu oraz polityki prywatności
14) Możliwość połączenia konta z serwisami społecznościowymi
Formularz zamówienia bloga/ strony internetowej w wersji PRO:
1) wskazanie pożądanego adresu strony www (niekoniecznie w ramach domeny
sails.pl)
2) wskazanie komu służyć będzie strona
3) opcjonalna nazwa firmy/ organizacji / wydarzenia
4) imię osoby kontaktowej
5) nazwisko osoby kontaktowej
6) adres email
7) numer telefonu
8) opcjonalny dodatkowy komentarz
9) informacja: skąd wiesz o sails.pl
10) opcjonalny kod promocyjny
11) akceptacja regulaminu i polityki prywatności
Pierwszy kontakt w ramach zamówienia na blogi / strony PRO realizowany jest najpóźniej
w ciągu 24h roboczych od momentu złożenia zamówienia.
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Załącznik nr 2
Opcje dostępne w ramach blogów: NA START, PLUS:
Twój adres www
powierzchnia przeznaczona na bloga
email
wybór żeglarskiego wyglądu bloga
własna grafika
publikowanie postów
publikowanie zdjęć
strona "o mnie"
reklama, dzięki którym sails.pl działa
przyjazny edytor tekstów
wstawianie filmów np. z YouTube
opcja komentowania postów przez Twoich gości
opcja połączenia bloga z kontem na Facebooku
samodzielne tworzenie kopii bezpieczeństwa
możliwość zawieszenia bloga
opcja "Lubię to" - łatwa promocja bloga na Facebooku
ocena poszczególnych postów (Facebook/ Twitter)
współredagowanie bloga przez wielu uzytkowników
łączenie blogów
(tworzenie blogów załóg, teamów, przyjaciół)
opcja włączenia własnych statystyk odwiedzin
(Google Analytics)
bezpieczeństwo danych: automatyczny back-up
wsparcie techniczne on-line
darmowy rozwój o nowe funkcje!

NA START
TY.SAILS.PL
10 MB
jednorazowy
tylko w nagłówku
tylko przez www
w postach
1 strona
zdecydowanie tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
-

PLUS
TY.SAILS.PL
100 MB
ładny alias email Ty@sails.pl
możliwość wielokrotnej zmiany
w nagłówku i w tle
przez www oraz email
w postach oraz galerii zdjęć
do 5 stron na różne tematy
o połowę mniej!
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

-

tak

-

tak
tak
tak
tak

Dodatkowe opcje (ponad te wymienione w ramach blogów PLUS) dostępne w blogach PRO:
Lista opcji w cenie podstawowej:
• do 5 adresów e-mail (łącznie 1 GB powierzchni)
• 1 GB powierzchni na stronę internetową
• pełna kontrola nad wszystkimi elementami strony (CMS)
• wielopoziomowe menu
• dowolna liczba podstron
• dowolna liczba autorów, redaktorów i administratorów strony
• gwarancja braku reklam kontekstowych oraz banerów systemu sails.pl
Lista opcji płatnych dodatkowo, wycenianych indywidualnie. Wycena tych opcji stanowi
każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu:
•
•
•
•
•
•
•

większa liczba adresów e-mail oraz większa powierzchnia dyskowa (ponad 1 GB)
większa niż 1 GB powierzchnia na stronę internetową
dostęp do zastrzeżonych adresów w domenie sails.pl (zastrzeżone są niektóre
adresy np. klas regatowych, nazwy wybranych miast itp)
własny adres internetowy w wybranej przez Ciebie domenie (domenę rejestrujemy)
wygląd dopasowany do Twoich gustów i oczekiwań (projekt na zamówienie)
wsparcie w pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach (SEO)
profesjonalna pomoc PR w redagowaniu bloga (dla tych, którzy nie mają na to czasu)
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Załącznik nr 3
Cennik poszczególnych kont:
•

NA START – konto bezpłatne

•

PLUS – konto płatne, opłata:
o 9,5 zł brutto, przy płatności za 1 miesiąc
o 95 zł brutto, przy płatności za 1 rok

•

PRO – konto płatne, opłata:
o Podstawowa: 290 zł brutto,

W ramach blogów / stron PRO możliwe jest także negocjowanie dodatkowych opcji
nie wymienionych w załączniku nr 2.
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