REGULAMIN STRONY FABRYKAKAPEL.PL
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dobroczyńca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, która dokonuje wpłaty na organizacje dobroczynną.
2. Darowizna - kwota wpłacona na organizacje publiczną.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony
internetowej Fabrykakapel.pl
4. Strona internetowa (strona) – serwis internetowy dostępny pod domeną Fabrykakapel.pl.
5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
6. Artysta - osoba zgłaszająca się do serwisu by dołączyć do promowanych muzyków lub innych
osób realizujących usługi uważanych powszechnie za artystyczne.
7. Internauta - osoba przeglądająca stronę internetową uruchomioną na przeglądarce internetowej
z dostępem do internetu.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod
adresem fabrykakapel.pl.
2.2. Strona fabrykakapel.pl jest stroną należącą do Fundacji Fabrykakapel.pl zarejestrowanej pod
adresem Odkryta 7E m. 30 03-140 Warszawa,
z numerem NIP 5242811354, REGON 36567916700000, KRS 0000642982
2.3. Dobroczyńca korzystając z usług tpay.com wpłaca na Fundacje Fabrykakapel.pl.
Następnie tpay.com wpłaca na konto fundacji pod numerem 43124061171111001071557259
2.4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2.5. Strona działająca pod adresem fabrykakapel.pl, prowadzony jest przez Fundacje
Fabrykakapel.pl.
2.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) zasady dokonywania wpłat na fundacje
b) zasady zgłaszania artystów do fundacji
2.7. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Safari w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 400 x 400 pikseli.2.6.
W celu korzystania ze strony internetowej Internauta powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fabrykakapel.pl zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej do osób, które ukończyły
wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.9. Internauci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu fabrykakapel.pl/regulamin
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej
3.1. Warunkiem wpłacenia darowizny przez stronę Fabrykakapel.pl do Fundacji Fabrykakapel.pl
przez system tpay.com jest akceptacja regulaminu zawartego w formularzu.
3.2. Wpłacenie darowizny odbywa się przez kliknięcie serduszka na stronie. Następnie wpisanie
kwoty, podanie imienia i nazwiska oraz akceptacje regulaminu. Następnie należy wysłać tak
wypełniony formularz.

3.3. Paweł Borowski może pozbawić Internaute prawa do korzystania ze strony, jak również może
ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów strony internetowej, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Dobroczyńce Regulaminu, a w szczególności,
gdy Internauta:
a) podał fałszywe dane.
b) dopuścił się za pośrednictwem strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych dobroczyńców,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Pawła Borowskiego za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
lub godzące w dobre imię Pawła Borowskiego
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
3.5. Artysta zobowiązany jest w szczególności do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
3.6 Internauta zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze strony internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych internautów oraz dla Pawła
Borowskiego
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura wpłacenia darowizny
4.1. By wpłacić darowiznę na rzecz Fundacji Fabrykakapel.pl należy wejść na stronę internetową
fabrykakapel.pl, należy odnaleźć kształt serduszka przy akcji na którą chcemy wpłacić i wypełnić
formularz.
4.2. W zależności w jakie serduszko klikniemy, taka akcja zostanie wsparta. Kliknięcie w górne
serduszko spowoduje wpłacenie na ogólne cele statutowe fundacji.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wesprzyj” –
Dobroczyńca ma możliwość modyfikacji wpłacanej kwoty.
4.4. Po kliknięciu „Wesprzyj” otwiera się strona tpay.com i tam realizować kroki tpay.com
V. Procedura zgłoszenia artysty
5.1 Należy kliknąć na stronie przycisk „APLIKUJ”, następnie uzupełnić pojawiający się formularz.
5.2 Formularz należy wypełnić starannie uzupełniając każdą rubrykę z formularza.
5.3 W ciągu trzech tygodni od wysłania formularza artysta otrzyma odpowiedź. Paweł Borowski
zastrzega sobie prawo na nie odpowiadanie na formularze, które zostały wykonane w sposób nie
staranny lub są spam.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Darowizny podawane są w złotych polskich i zwolnione są z VAT, cła oraz innych podatków.
6.2. Dobroczyńca ma możliwość uiszczenia wpłaty bezpośrednio na konto fundacji:
a) przelewem na numer konta bankowego 43124061171111001071557259

VII. Zwroty darowizn
W wyjątkowych przypadkach Prezes Fundacji Fabrykakapel.pl może podjąć decyzje o zwrocie
darowizny lecz bez dobrego powodu nie musi tego robić.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. Fundacja Fabrykakapel.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
internautów.
8.2. Internauta zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fabrykakapel.pl o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu strony internetowej.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na
adres Odkryta 7E m. 30 03-140 Warszawa, mailowo pod adres fundacja@fabrykakapel.pl.
8.4. W zgłoszeniu internauta powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej.
IX. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fabrykakapel.pl a Internautami
zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fabrykakapel.pl,
a Internautami, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu
prowadzącego strone fabrykakapel.pl.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

