
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą 

elektroniczną przez Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI (Plac Wolności 20, 88-400 

Żnin, e-mail: lot.paluki@znin.pl) na stronie www.palukitour.znin.pl.  

 

1.2. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym 

Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

 

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

2.1. Operator strony www.palukitour.znin.pl umożliwia za jej pośrednictwem rejestrację 

uczestników poszczególnych wydarzeń organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Wyścigu 

Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR, tj. Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS TOUR oraz wyścig 

kolarski ENEA PAŁUKI TOUR.  

 

2.2. Na stronie udostępniony będzie panel, w którym rejestracja jest warunkiem koniecznym, 

aby uczestniczyć w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym KIDS TOUR. Udział w wydarzeniu jest 

bezpłatny. Zasady uczestnictwa w rajdzie określa Regulamin Ogólnopolskiego Wyścigu 

Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR Rajd rowerowy KIDS TOUR dostępny na stronie 

www.palukitour.znin.pl. 

 

2.3. Na stronie udostępniony będzie panel, w którym rejestracja jest warunkiem koniecznym, 

aby uczestniczyć w wyścigu kolarskim ENEA PAŁUKI TOUR. Udział w wydarzeniu wiąże 

się z koniecznością wniesienia opłaty startowej. Jej wysokość oraz zasady uczestnictwa                

w wyścigu określa Regulamin Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR  

główny wyścig kolarski ENEA PAŁUKI TOUR dostępny na stronie www.palukitour.znin.pl. 

 

3. Tryb zgłoszenia i rezygnacji drogą elektroniczną 

3.1. Do dokonania rejestracji udziału w wydarzeniach zastosowanie mają zapisy odrębnych 

regulaminów dostępnych na stronie www.palukitour.znin.pl, tj. Ogólnopolskiego Wyścigu 

Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR główny wyścig kolarski ENEA PAŁUKI TOUR oraz  

Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS TOUR. 

 

3.2. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z udziału w wydarzeniu na zasadach określonych 

w ww. regulaminach.  

 

4. Reklamacje 

4.1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu wadliwego 

jego funkcjonowania, Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji. 

Użytkownik zobowiązany jest podać w piśmie zawierającym reklamację swoje dane, w tym 

imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz zwięźle określić stwierdzoną nieprawidłowość. 

Reklamacje należy przesyłać na adres operatora strony www, tj. Lokalna Organizacja 

Turystyczna PAŁUKI, Plac Wolności 20, 88-400 Żnin lub na adres e-mail: lot.paluki@znin.pl. 



Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane drogą elektroniczną w terminie do 21 dni od ich 

otrzymania. 

 

4.2. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika w trakcie wydarzenia wad w jego realizacji 

stosuje się zasady określone odpowiednio w Regulaminie Ogólnopolskiego Wyścigu 

Kolarskiego ENEA PAŁUKI TOUR główny wyścig kolarski ENEA PAŁUKI TOUR lub 

Ogólnopolski Wyścig Kolarski ENEA PAŁUKI TOUR Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS 

TOUR. 

 

4.3. Opłata za pakiet startowy może być dokonany wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub osoby 

prawne mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie RP, będące właścicielem 

karty, którą dokonywana jest transakcja, a w przypadku przelewu – posiadaczem rachunku 

bankowego. 

 

5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

5.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z panelem rejestracyjnym 

wykorzystywanym na stronie to urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktualna wersja 

przeglądarki internetowej.  

 

5.2. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania do formularza wyłącznie treści 

wymaganych przez organizatora wydarzeń.  

 

5.3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających  

z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu 

teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu 

wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć 

zagrożeń, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-maili ważne jest, by Użytkownik 

zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program 

antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie                  

po pojawieniu się ich na rynku. Operator strony informuje również, że szczególne zagrożenia 

związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej               

w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się 

zarówno do systemu operatora strony (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. 

Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez operatora strony 

rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie 

chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. 

 

6. Ochrona danych osobowych 

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Lokalna Organizacja 

Turystyczna PAŁUKI. 

 

6.2. Zakres przetwarzania danych osobowych i cele ich przetwarzania, zasady udostępniania, 

okres przechowywania oraz prawa uczestnika określa Polityka Prywatności dostępna na stronie 

www.palukitour.znin.pl.  

 


