
Regulamin sprzedaży usług przez Internet

1. Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet
(Regulaminu Sprzedaży) można zawsze znaleźć na naszej stronie pod
www.poland.nordicwalkingworldleague.com.

Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r. i stanowi dokument określający zasady
sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem
www.poland.nordicwalkingworldleague.com zwany dalej Serwisem Polska Liga Nordic Walking.

Składając zamówienie w Serwisie Polska Liga Nordic Walking Kupujący oświadcza, że zapoznał się
z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na
przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach wystawienia stosownego dowodu zakupu.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich
podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma
zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają
zastosowania do pozostałych podmiotów.

Składając zamówienie Kupujący będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych
zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia
zobowiązany  będzie  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  wykonane  do  czasu odstąpienia usługi.

2.  Właściciel Serwisu Polska Liga Nordic Walking

Właścicielem Portalu poland.nordicwalkingworldleague.com jest:

KS Nordic Walking Polska
ul. Głogowska 154a/15

60-205 Poznań
NIP: 7792442851

Serwis Polska Liga Nordic Walking prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług na odległość
(on-line) za pośrednictwem swojej strony internetowej poland.nordicwalkingworldleague.com

3. Obsługa sprzedaży na następujących imprezach prowadzona jest przez:

● KS Nordic Walking Polska
ul. Głogowska 154a/15
60-205 Poznań
NIP: 7792442851

- Czerwonak, Poland 2023
- Kostrzyn, Poland 2023
- Pleszew, Poland 2023
- Rożnowice, Rajd Nordic Walking/zawody online, Poland 2023
- Stare Babice - Poland 2023
- Skrwilno, Poland 2023
- World Cup 2023 Bełchatów, Poland

http://www.poland.nordicwalkingworldleague.com
http://www.poland.nordicwalkingworldleague.com


● Klub Sportowy “Nordic Walking Bełchatów”
ul. osiedle Słoneczne blok 13
97-400 Bełchatów
NIP: 7692234308

- Kraszew, Gmina Andrespol, Poland 2023
- Bełchatów, III Otwarte Mistrzostwa o Puchar Starosty, Poland 2023

● TIMEKEEPER
ul. Rynek 1
39-100 Ropczyce
NIP: 8181227443

- Blizna - Podkarpacki Puchar Nordic Walking, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Poland 2023
- Czerniawka - Podkarpacki Puchar Nordic Walking, Poland 2023
- Łańcut - Podkarpacki Puchar Nordic Walking, Mistrzostwa Podkarpacia, Poland 2023
- Wiśniowa - Podkarpacki Puchar Nordic Walking, Poland 2023
- Chmielnik - Podkarpacki Puchar Nordic Walking - Finał , Poland 2023

Dane kontaktowe do organizatorów poszczególnych etapów:

● KS Nordic Walking Polska
nr. tel: 881509219
liga@nordicwalkingpoland.pl

● KS Nordic Walking Bełchatów
nr. tel:  601060488
nwbelchatow@gmail.com

● TIMEKEEPER
nr. tel: 501447424
aktywne.podkarpacie@opoczta.pl

4. Reklamacje

Wszystkie usługi sprzedawane przez Serwis Polska Liga Nordic Walking są wykonane przez KS Nordic
Walking Polska będącą właścicielem Serwisu. Reklamowaną usługę należy zgłaszać mailowo na
adres liga@nordicwalkingpoland.pl. Wszyscy klienci wysyłają ponadto drogą mailową dokładny
opis wad stanowiących podstawę reklamacji.

Reklamacje należy składać w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty wykonania
usługi. Serwis Polska Liga Nordic Walking zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji
w przypadku, gdy dana usługa wykonana została wadliwie i/lub niekompletnie, i stosownie
poprawić/uzupełnić ją na własny koszt. W przypadku braku możliwości poprawienia/uzupełnienia
usługi , klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów za usługę. Poprawiona i/lub uzupełniona
usługa zostanie przekazana Zlecającemu taką samą drogą, jak pierwotnie dostarczona usługa.

5.  Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Kupujący będący konsumentem zawierający umowę o świadczenie usług ma prawo odstąpić od
zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od
umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. przesłania Kupującemu
potwierdzenia zlecenia zawierającego informację o koszcie usługi oraz terminie jej realizacji.
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Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest
poinformować Serwis Polska Liga Nordic Walking o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia przesłanego listem poleconym na adres podany powyżej lub pocztą
elektroniczną na adres: liga@nordicwalkingpoland.pl. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.

6. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Serwis Polska Liga Nordic Walking zwróci Klientowi
wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostanie poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o
odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis Polska Liga
Nordic Walking, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę
(zwrot proporcjonalny).

7. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawy o prawach konsumenta
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres
liga@nordicwalkingpoland.pl

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: KS Nordic Walking Polska

ul. Głogowska 154a/15

60-205 Poznań

Ja/My niżej podpisany/i ______________________, niniejszym informuję/y o moim/naszym
odstąpieniu od umowy

o świadczenie usług w zakresie tłumaczenia  podstawowego/przysięgłego____________________.

Data zawarcia umowy: _________________Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
__________________________

Adres konsumenta: __________________________Data: _______________________

______________________

[ Podpis ]
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