Regulamin serwisu Bank Zespołów WOŚP
„Gram w Finale, nie biorę kasy”
z dnia 14 listopada 2017 roku
Artykuł 1.

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady funkcjonowania Serwisu Bank
Zespołów
WOŚP
znajdującego
się
pod
adresem
internetowym
http://zespoly.wosp.org.pl/.
Finał - oznacza Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórkę publiczną
organizowaną zgodnie z ustawą o zasadach przeprowadzenia zbiórek publicznych z
dnia 14 marca 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 498 z późn. zm) przez Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie lub
WOŚP - Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Dominikańskiej 19c, działająca na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068.
Administrator – Administrator Serwisu oraz danych osobowych podanych przy
rejestracji oraz w wizytówkach. Administratorem jest WOŚP.
Serwis Bank Zespołów WOŚP lub Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod
adresem internetowym http://zespoly.wosp.org.pl/, którego Administratorem jest
WOŚP, umożliwiający Zespołom muzycznym, które popierają zasadę „Gram w
Finale, nie biorę kasy”, rejestrację i zakładanie wizytówki Zespołu, w celu ułatwienia
kontaktu z Zespołem.
Użytkownik – oznacza, Szefa Sztabu, który wyposażony został w indywidualny login
i hasło, umożliwiający zapoznanie się z treścią wizytówek zamieszczonych przez
Zespoły w Serwisie.
Zespół - oznacza, Zespół muzyczny, który popiera zasadę wykonania Koncertu
Finałowego, bez wynagrodzenia tj. „Gram w Finale, nie biorę kasy”, dokona
rejestracji w Serwisie oraz założy wizytówkę.
Konto - konto Zespołu, które zostaje utworzone przez Zespół po dokonaniu
uprzedniej rejestracji w Serwisie, umożliwiające utworzenie wizytówki Zespołu.
Wizytówka – część Serwisu, dostępna po dokonaniu rejestracji, zawierająca
podstawowe informacje o zespole, osobę kontaktową oraz media i społeczności.
Koncert Finałowy – koncert, odbywający się podczas Finału, którego organizatorem
jest Użytkownik działający w imieniu własnym.
Artykuł 2.
2.1.

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

Serwis stanowi platformę komunikacyjną, umożliwiającą Zespołom rejestrację i
zakładanie Wizytówki, w celu ułatwienia kontaktu z Zespołem oraz zapoznanie się
przez Użytkowników z wizytówkami Zespołów, które wyrażają chęć wykonania
Koncertu Finałowego bez wynagrodzenia.
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2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika, rejestracja Zespołu oraz założenie
Wizytówki jest bezpłatne.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zespół oraz
Użytkownika Regulaminu.
Rejestracji Zespołu może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada
pełną zdolność do czynności prawnych, oraz jest należycie umocowana przez Zespół.
Rejestracja i założenie wizytówki możliwe jest do dnia 7 stycznia 2018 roku.
Serwis będzie aktywny od dnia 14 listopada 2017 roku do dnia 15 stycznia 2018 roku.

Artykuł 3. Rejestracja
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Rejestracji
dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
udostępnionego na stronie internetowej http://zespoly.wosp.org.pl/login/register oraz
akceptację Regulaminu.
Rejestracja może być dokonana wyłącznie w oparciu o prawdziwe i aktualne dane
ujawnione w formularzu rejestracyjnym i w Wizytówce.
W Wizytówce należy podać prawdziwe i aktualne dane. Zabronione jest podawanie
danych niepełnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać prawa osób trzecich.
Jeden Zespół może być zarejestrowany tylko raz i posiadać tylko jedną wizytówkę.
Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie
wysłana automatyczna wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z
chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji możliwe jest stworzenie Wizytówki.
Wizytówka, będzie podlegała autoryzacji przez Administratora. Administrator może
odmówić autoryzacji, jeżeli treści zamieszczone w Wizytówce będą nieodpowiednie w
tym w szczególności będą obraźliwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa
lub dyskryminujące,
rasistowskie, pornograficzne.
Należy rozważnie wpisywać dane do Wizytówki, ponieważ Serwis nie przewiduje
możliwości edycji danych.
Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Zespół oświadcza, iż dysponuje prawem do
wykorzystania wizerunku osób przedstawionych na zdjęciach oraz posiada prawa
autorskie do zdjęć zamieszczonych w wizytówce w zakresie niezbędnym do
eksploatacji obejmującej działanie Serwisu. W przypadku skierowania przeciwko
WOŚP w związku z zamieszczeniem w Serwisie zdjęcia Zespołu, Zespół solidarnie
zaspokoi na swój koszt wszelkie uzasadnione roszczenia osób i podmiotów trzecich z
tytułu naruszenia praw tych osób oraz do zwrotu regresowo na wezwanie WOŚP
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w
to koszty postępowania sądowego w tym koszty zastępstwa procesowego,
postępowania arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. Zespół nadto
przystąpi na swój własny koszt, na wezwanie WOŚP lub kompetentnego organu, do
jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem
WOŚP, a wynikłego z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Zespół oraz osoba należycie umocowana przez Zespół a dokonująca rejestracji
oświadczają, iż wyrażają zgodę na umieszczenie podanych przez siebie danych
osobowych w Serwisie.
Zespół dokonując rejestracji oraz zakładając Wizytówkę, przyjmuje do wiadomości
fakt, iż rejestracja oraz założenie Wizytówki nie jest gwarancją udziału Zespołu w
Koncercie Finałowym.
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3.8.

Zespół dokonując rejestracji oraz zakładając wizytówkę w przypadku zawarcia
umowy z Użytkownikiem akceptuje zasadę „Gram w Finale, nie biorę kasy”, co
oznacza, iż Zespół wykona Koncert Finałowy bez wynagrodzenia. W indywidualnie
zawartych umowach pomiędzy Zespołem a Użytkownikiem, Użytkownik może
zwrócić Zespołowi koszty dojazdu na miejsce Koncertu Finałowego, oraz koszty
techniki, z zastrzeżeniem iż kwota zwrotu za kilometr nie może być wyższa niż 3
(trzy) złote netto. W przypadku podania kwoty wyższej niż trzy złote netto
Administrator nie dokona autoryzacji Zespołu w Serwisie.

Artykuł 4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Zasada działania Serwisu

Serwis udostępnia Użytkownikom wizytówki Zespołów, celem skorzystania z
informacji znajdujących się w Serwisie oraz rozpoczęcia w imieniu własnym
Użytkownika negocjacji z Zespołem w przedmiocie wykonania Koncertu Finałowego
przez Zespół.
WOŚP udostępnia jedynie dostęp do Serwisu Użytkownikom oraz Zespołom. Dla
pozostałych użytkowników sieci Internet będą widoczne następujące treści: nazwa
Zespołu, miasto oraz województwo, z którego Zespół pochodzi, gatunek muzyczny
jaki reprezentuje Zespół, link do strony internetowej Zespołu lub do profilu Zespołu w
portalu youtube.com lub facebook.com.
Dane osobowe wprowadzone do Serwisu, przetwarzane są w związku z rejestracją
Zespołu lub stworzeniem wizytówki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
1764)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania Serwisu. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub żądania ich usunięcia.
Wykonanie Koncertu Finałowego przez Zespół reguluje osobna umowa zawarta
pomiędzy Zespołem i Użytkownikiem działającym we własnym imieniu.
WOŚP nie jest stroną umowy pomiędzy Zespołem a Użytkownikiem ani nie wstępuje
w prawa i obowiązki Użytkownika. Wszelkie ewentualne roszczenia wynikające z
umowy zawartej pomiędzy Zespołem a Użytkownikiem pozostają do rozstrzygnięcia
pomiędzy Zespołem a Użytkownikiem.
Po zawarciu umowy pomiędzy Zespołem a Użytkownikiem Zespół, zobowiązany jest
dodatkowo do potwierdzenia zawarcia umowy z Użytkownikiem poprzez wysłanie
potwierdzenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, po otrzymaniu potwierdzenia
Administrator, może informować o udziale Zespołu w Koncercie Finałowym.

Artykuł 5 Zmiany regulaminu
5.1.

5.2.
5.3.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu oraz
wprowadzania modernizacji i uruchamiania nowych aplikacji i narzędzi w ramach
Serwisu.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w
Serwisie.
Serwis będzie informował Zespoły zmianach o Regulaminu drogą elektroniczną na
adres email podany przy rejestracji. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu
przez Zespół, Zespół zobowiązany jest wysłać informację o braku akceptacji
Regulaminu. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych
rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, usunie Wizytówkę z Serwisu.
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