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Załącznik nr.1 do Regulaminu Pola Namiotowego FLY Camp w Łebie 

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE  APLIKACJI 
INTERNETOWEJ I FORMULARZY 

§ 1. DEFINICJE 

Administrator Pola Namiotowego – firma ATLANTIS Kułakowscy Sp.j. ul. Pory 61 m.94 02-757 
Warszawa nip 701-038-94-28 

Aplikacja - oprogramowanie będące własnością Administratora Pola Namiotowego, będące 
narzędziem dedykowanym do uruchamiania i korzystania z wyposażenia Pola Namiotowego, w 
tym mediów, dostępna na stronie internetowej Administratora Pola Namiotowego 
https://leba.flyresort.pl   

Formularz -  usługa świadczoną drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym udostępnieniu 
Klientom kontaktu z Administratorem Pola Namiotowego celem zamówienia lub uruchomienia 
korzystania z wyposażenia Pola Namiotowego, w tym mediów, poprzez interaktywny formularz 
dostępny na stronie internetowej Administratora Pola Namiotowego https://leba.flyresort.pl/  

Klient - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z najmu na 
terenie Pola Namiotowego, który na warunkach wskazanych w Regulaminie korzysta z usługi 
świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności Aplikacji; 

Konsument  - osoba  fizyczna  dokonująca z  przedsiębiorcą  czynności  prawnej  niezwiązanej  
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 

Konto – usługa  świadczona  drogą  elektroniczną, dedykowana  Klientowi,  będąca zbiorem 
zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz historia korzystania przez Klienta z 
oferowanych usług, tworzona po dokonaniu przez Klienta Rejestracji;. 

Regulamin – niniejszy regulamin; 

Rejestracja – usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w 
sposób wskazany  w  Regulaminie  w  celu założenia  Konta  oraz  ewentualnego korzystania z 
określonych funkcji Aplikacji i Formularza; 

Usługi - usługa świadczoną przez Administratora Pola Namiotowego przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Klientom korzystania z Aplikacji lub 
Formularza lub Konta zgodnie z niniejszym Regulaminem 

 
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Niniejsze postanowienia określają  zasady  korzystania  ze Aplikacji i Formularza oraz 
zakładania Konta, wysyłania Formularza, jego  modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne 
uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Administratora Pola Namiotowego. 

https://leba.flyresort.pl/
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2.   Jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną składa się z Formularza lub procesu Rejestracji 
, Administrator Pola Namiotowego wyraźnie oznacza pola, których uzupełnienie jest konieczne 
dla korzystania z danej usługi przez Klienta. 

3.  Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie 
Administratora Pola Namiotowego,  a  także - na  żądanie  Klienta - w  taki sposób,  który 
umożliwia  pozyskanie  przez  niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą 
systemu teleinformatycznego.  
4.  Warunkiem  korzystania  z Usług jest zapoznanie  się  z  Regulaminem  i  jego akceptacja. 
5.  Informacje  zawarte  w  Aplikacji lub Formularzu  nie  są  ofertą  w  rozumieniu  ustawy  z  
dnia  23  kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. 
6.  W  celu  korzystania  z Usług,  muszą  zostać  spełnione  
następujące  minimalne  wymagania  techniczne:  urządzenie  z  dostępem  do  sieci  Internet,  
zainstalowana  i  zaktualizowana  wersja  przeglądarki  internetowej  Internet  Explore,  
Chrome, FireFox,  Opera,  Safari  z  włączoną  obsługą  JavaScript,  aktywne  konto  poczty  
elektronicznej  (email). 
7.  Klienta  obowiązuje  zakaz: dostarczania  treści  zabronionych  przez  przepisy  prawa,  w  
tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający 
prawo czy  w  celu  obejścia  prawa,  a  także  w  sprzeczności  z  zasadami  współżycia  
społecznego  lub dobrymi  obyczajami;  korzystania  Usług  w  sposób  zakłócający  jego  
funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora Pola Namiotowego oraz innych Klientów. 

8.  Administrator Pola Namiotowego zapewnia  ochronę  przekazu  elektronicznego  oraz  treści  
cyfrowych poprzez  
stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności  
danych  przed  ich  pozyskaniem  przez  osoby  nieupoważnione,  w  tym  poprzez  szyfrowanie  
SSL,  hasła  dostępu  czy  programy  antywirusowe  i  przeciwko  niechcianemu 
oprogramowaniu. Jednocześnie  Administrator Pola Namiotowego wskazuje,  iż  korzystanie  z  
sieci  Internet  i  usług  świadczonych  drogą  
elektroniczną  może  być  zagrożone  przedostaniem  się  do  systemu  teleinformatycznego  i  
urządzenia  użytkownika  szkodliwego  oprogramowania,  jak  również nieuprawnionym  
dostępem do  danych  Klienta,  w  tym  osobowych,  przez  osoby  trzecie.  W  celu  
minimalizacji  niniejszych zagrożeń,  Klient  powinien  stosować  odpowiednie  zabezpieczenia  
techniczne  np.  z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację 
użytkownika w sieci  Internet.  
9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

 
§ 3. REJESTRACJA 

 
1.  Poza korzystaniem z Aplikacji i Formularza, Klient  ma  możliwość  utworzenia  
indywidualnego  Konta  dla  usprawnienia  korzystania z Usług,  w  tym  zapisania danych  
Klienta, wglądu  do  historii korzystania z Usług. W tym celu Klient dokonuje procedury 
Rejestracji. 
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2.  Użytkownik  zyskuje  status  zarejestrowanego  Klienta  w  następstwie  wykonania  
niezbędnych czynności  rejestracyjnych  według  interaktywnego  formularza  (w  szczególności 
podania swoich prawdziwych danych), stosując się do szczegółowych 
komunikatów wyświetlanych w  formularzu  podczas  jego  uzupełniania,  a  następnie  
aktywując  przycisk  
„Zarejestruj się”. 
3.  Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą  linka wysłanego na 
jego adres  email,  zostaje  zawarta  umowa  o  świadczenie  usługi  drogą  elektroniczną  
prowadzenia Konta  z Administratorem Pola Namiotowego na  czas  nieokreślony.  Klient  może  
wypowiedzieć  umowę  prowadzenia Konta  w  każdym  czasie („Umowa”),  poprzez  wysłanie  
takiego  oświadczenia  do  Administratora Pola Namiotowego.  Konto wraz  z zapisanymi 
danymi zostanie usunięte niezwłocznie. 
4.  W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do 
Konta. Klient ma  obowiązek  chronić  hasło  i nie  może  udostępniać  hasła  osobom  trzecim.  
Konto  jest  niezbywalne. 
5.  Konto  zawiera  informacje  podane  przez  Klienta  podczas  Rejestracji.  Szczegółowe  
informacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, podane są w § 7. Klient 
zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta. 

 
§ 4. KOSZTY USŁUG i ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1.  Koszty usług oferowanych przez Pole Namiotowe dostępne są w cenniku zamieszczonym na 
stronie internetowej Administratora Pola Namiotowego lub w Aplikacji. Koszty usług podane  
na stronie internetowej, w Aplikacji lub Formularzu są  kwotami brutto  (zawierają  wszystkie  
cła  i  
podatki, w  tym  VAT), wyrażone  są  w  złotych  polskich  i  nie  zawierają kosztów przesyłki. 
Łączny koszt obliczany  jest  według  wyborów  dokonanych  przez  Klienta  w  Aplikacji lub 
Formularzu, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. 
2.  Klient może wybrać jedną z następujących form płatności(formy płatności ograniczone są 
do): 
a)  przelew  bankowy  poprzez  zewnętrzny  system  płatności  PayPal,  obsługiwany  przez  fir -
mę PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu; 
b)  przelew  bankowy  poprzez  zewnętrzny  system  płatności  Przelewy24,  obsługiwany  przez  
firmę  
PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu. 

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego 
oświadczenia Administratorowi Pola Namiotowego, którego wzór jest na ostatniej stronie 
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Regulaminu, którego zastosowanie nie jest jednak obowiązkowe. Aby skorzystać z prawa 
odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Administratora Pola Namiotowego o swojej 
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład 
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres biuro@flyresort.pl  ) 

2. Administrator Pola Namiotowego z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
przez konsumenta prześle na adres lub adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie 
otrzymania oświadczenia. 

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo  odstąpienia  od  umowy,  nie  przysługuje  
Konsumentowi  w  odniesieniu  do  umów  m.in.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca 
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed 
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo 
odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  
wyprodukowana  według  specyfikacji  konsumenta  lub  służąca  zaspokojeniu jego  
zindywidualizowanych  potrzeb,  w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  
ulegająca szybkiemu  zepsuciu  lub  mająca  krótki  termin  przydatności  do  użycia,  w  której  
przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są 
zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli  spełnianie  świadczenia  rozpoczęło  się za  wyraźną  
zgodą  konsumenta  przed upływem  terminu  do  odstąpienia  od  umowy  i  po  
poinformowaniu  go  przez  przedsiębiorcę  o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

4. Uprawnienie  do  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość  nie  przysługuje Klientom 
nie będącym Konsumentami. 

 
§ 6. REKLAMACJA 

 
1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług, a w szczególności ich niewykonania lub 
nienależytego wykonania. 
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny 
Administratora Pola Namiotowego podany w niniejszym Regulaminie lub w formie 
elektronicznej na adres e-mail: biuro@flyresort.pl   
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez 
Administratora Pola Namiotowego. 
7.  Klient    będący  Konsumentem,  który  chce  uzyskać  pomoc  przy  reklamacji,  może  
zwrócić  się  do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. 

 
§ 7. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1.  Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

mailto:biuro@flyresort.pl
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Szczegółowe zasady określa Polityka 
Prywatności na stronie internetowej https://leba.flyresort.pl/. 

 
§ 8.  ZMIANA REGULAMINU 

 
1.  Administrator Pola Namiotowego może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów 
prawnych lub technicznych. 

2.  Klienci posiadający  Konto zostaną  poinformowani  o  zmianie  Regulaminu  w  wiadomości  
e-mail, wysłanej  na  14 (czternaście) dni  przed  wejściem  w  życie  Regulaminu  w  nowym  
brzmieniu,  zaś innym użytkownikom –w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 
14(czternaście) 
dni przed wejściem jego w życie. 
3.  W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. 
4.  W  razie  braku  akceptacji  zmienionego  Regulaminu,  Klient  ma  możliwość  usunięcia  
Konta  w każdym czasie. 

5.  Usługi zamówione przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu  realizowane  są  zgodnie  z  
dotychczasową treścią Regulaminu. 

 
§ 9. OSTRZEŻENIE CO DO RYZYKA KORZYSTANIA Z USŁUG 

Administrator Pola Namiotowego zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze 
standardowym ryzykiem wynikającym z wykorzystania Internetu i wskazuje Klientom, aby 
przedsięwzięli odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka. 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Administrator Pola Namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do 
Usługi, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, za zakłócenia 
w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadku 
wywołanych siłą wyższą, zaprzestanie świadczenia usług wobec użytkowników, którzy dopuścili 
się naruszenia niniejszego Regulaminu, szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek 
korzystania przez użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami 
powszechnie obowiązującego przepisami prawa. 
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§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  przepisy  
prawa  powszechnego,  w  szczególności ustawy  z  dnia  23.4.1964  r. - Kodeks  cywilny, ustawy  
z  dnia  17 listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego i  ustawy  z  dnia  30.05.2014  r. 
– o  prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2020 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 
2.   Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe 
oraz inne, dostępne w  Aplikacji, Formularzu lub na stronie internetowej Administratora Pola 
Namiotowego stanowią  przedmiot praw wyłącznych, w  szczególności  
stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. 
Wykorzystywanie materiałów  udostępnianych  w  Sklepie Internetowym  w  jakiejkolwiek  
formie  wymaga każdorazowo Jego zgody. 
4.  W razie sporu z Administratorem, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego 
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 
rozstrzygnięcie sporu  wynikłego  z  zawartej  Umowy .  Konsument  może  zwrócić  się  również  
o  mediację  lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów  tzw.  ADR).  W  tym  celu  należy  dostarczyć  do  Administratora 
Pola Namiotowego,  w  zależności  od  woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o 
rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.  Jeżeli  spór  dotyczy  wady,  należy  mieć  na  
uwadze,  iż  skorzystanie  z pomocy sądu  
konsumenckiego  działającego  przy  Inspekcji  Handlowej możliwe  jest  po  zakończeniu  
procesu reklamacyjnego. Szczegółowe  informacje  dotyczące  dostępu  do  tych  
procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które 
one prowadzą. 
W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy 
regułami określonymi w  ustawie z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  
cywilnego  (tekst  
jednolity:  Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  101  z  późn.  zm.).  Spory  powstałe  pomiędzy  
Administratorem Pola Namiotowego a Klientem,  który  nie  jest  jednocześnie  Konsumentem,  
zostają  poddane  sądowi  właściwemu  ze  względu na siedzibę Administratora Pola 
Namiotowego. 

 

 

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU ADMINISTRATOR POLA Namiotowego 
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…………………………………………………..     ………………………… 
Imię i nazwisko konsumenta miejscowość i data 
 
 
…………………………………………………… 
. 
 
…………………………………………………. 
Adres konsumenta 
 

 Atlantis Kułakowscy Sp.j. 

 ul. Pory 61 m.94 

02-757 Warszawa 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
 

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

 

Ja / My*) niniejszym informuję / informujemy*) o moim / naszym*) odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy*), umowy dostawy następujących rzeczy*), umowy o dzieło polegającej na 
wykonaniu następujących rzeczy*) / o świadczenie następującej usługi*) 

 

................................................................................................................................................................ 

 

Data zawarcia umowy / data odbioru towaru(ów)*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Proszę / prosimy*) o zwrot środków na niżej podany numer rachunku bankowego: 
 

........................................................................................... 

 

                                                                                                                                   ……………………………………………. 
podpis konsumenta - 

wymagany, jeśli formularz jest 
przesyłany w wersji papierowej 

 

_____________ 

*) niepotrzebne skreślić 


