§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (dalej
„Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego
Bokizrywac.pl.
2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie
art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej
„Ustawa”).

§ 2 DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ
1. Bokizrywac.pl - internetowy serwis rozrywkowy dostępny pod adresem
http://www.bokizrywac.pl/ prezentujący Materiały wideo i inne treści.
2. Usługodawca – prawny właściciel serwisu Bokizrywac.pl
3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp
do usług oferowanych przez Bokizrywac.pl. Użytkownikiem może być
również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności
prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
4. Materiały - filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty
umieszczane przez Użytkowników w Satyr.pl

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Bokizrywac.pl przez
Użytkownika są następujące:
o Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą
wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną opcją
akceptowania plików „cookies”, obsługą „javascript” i „flash”.
o Połączenie z siecią Internet.
2. Warunkiem korzystania z Bokizrywac.pl jest akceptacja przez Użytkownika
Regulaminu i podanych w nim warunków świadczenia usługi.
3. Korzystanie z Bokizrywac.pl jest nieodpłatne.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
o korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
o Materiały publikowane przez Użytkowników w serwisie
Bokizrywac.pl oraz za ich prawidłowe działanie,
o przerwy w funkcjonowaniu Bokizrywac.pl, zaistniałe z przyczyn
technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub
niezależnych od Usługodawcy.
5. W Bokizrywac.pl zabrania się:
o umieszczania Materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami
prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o
charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, naruszanie praw
autorskich i praw pokrewnych oraz publikacji wszelkich innych
podobnych w treści i działaniu Materiałów. Tym samym Użytkownik
przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku

może skutkować zablokowaniem adresu IP i wykluczeniem dostępu do
dodawania Materiałów i komentarzy w Bokizrywac.pl,
o umieszczania Materiałów, które nie są własnością Użytkownika lub co
do których nie posiada on odpowiednich praw,
o używania komentarzy w celach innych niż wyrażanie opinii dotyczącej
Materiału, w szczególności spamu.
6. Wszystkie Materiały dodawane przez Użytkowników zostają przypisane do
działu „oczekujące”, gdzie czekają na akceptację przez moderatorów
Bokizrywac.pl. Materiały niezgodne z Regulaminem zostają usunięte z
zasobów Bokizrywac.pl.
7. Moderator ma prawo odrzucić lub usunąć Materiał dodany przez
Użytkownika, bez podania przyczyny i informowania o tym fakcie
Użytkownika.
8. Opublikowanie Materiałów na stronach Serwisu Bokizrywac.pl jest
jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na dalsze
publikowanie ich w innych serwisach należących do Usługodawcy.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszanie przez Użytkowników reklamacji, zapytań, a także uwag i sugestii
dotyczących Bokizrywac.pl, następuje za pośrednictwem formularza
dostępnego w Bokizrywac.pl w zakładce „Kontakt”. Zgłoszenie powinno
wskazywać Materiały, którego dotyczy. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą
rozpatrywane przez Moderatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później
niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz
treści dokonywanych zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu,
Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej
informacji o tym w Bokizrywac.pl.
3. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują
przepisy Ustawy oraz, w pozostałym zakresie, przepisy Kodeksu cywilnego.
Wobec Użytkowników, będących konsumentami, znajdują nadto zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
4. Regulamin dostępny jest w Bokizrywac.pl w zakładce „Regulamin”.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2012 r.

