Regulamin wynajmu Flasz Gang Fotobudki
§1 Postanowienia ogólne
1.
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z usługi polegającej na najmie
urządzenia (FotoBudki) będącego własnością Wykonawcy.
2.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.flaszgang.pl w sposób umożliwiający
Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
§2 Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1.
Wykonawca: Flasz Gang Fotobudka Marzena Cytacka, ul. Łobzowska 46, 32-031 Włosań
NIP: 9442093055 REGON:380470553 e-mail: info@flaszgang.pl, który zawiera z Użytkownikiem umowy najmu FotoBudki.
2.
FotoBudka – zautomatyzowane bezobsługowe urządzenie, które wykonuje zdjęcia w formacie 10×15cm lub 5x15cm
oraz drukuje w ciągu 13 sekund.
3.
Strona internetowa – oficjalna strona internetowa wynajmu Fotobudki to www.flaszgang.pl, na której znajdują
się wszystkie niezbędne informacje odnośnie działania FotoBudki, jej najmu oraz pełna oferta Wykonawcy. W ofercie
Wykonawcy wskazane są Pakiety (wraz z cenami), które ma do wyboru Użytkownik (Najemca) zawierając umowę najmu.
4.
Najemca – użytkownik, który może za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zawarł Umowę najmu
FotoBudki.
5.
Adres najemcy – adres e-mail Najemcy, przekazany elektronicznie lub telefonicznie Wykonawcy jako adres, na który
kierować należy całość korespondencji dotyczącej wynajmu FotoBudki.
6.
Umowa najmu – umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Wykonawcą, a Najemcą, której
przedmiotem jest najem FotoBudki. Do Regulaminu zostaje dołączony wzorzec umowy podpisywany przez Wykonawcę i
Najemcę, będący potwierdzeniem zawarcia umowy najmu.
7.
Regulamin – niniejszy Regulamin Strony internetowej.
§3 Rodzaje i zakres działalności
W ramach usługi świadczonej z wykorzystaniem fotobudki, wykonawca oferuje:
•
nielimitowaną ilość wydruków zdjęć w trakcie trwania usługi,
•
projekt szablonu wydruku,
•
dojazd,
•
obsługę animatora,
•
gadżety,
•
pendrive ze zdjęciami
Dodatkowo na warunkach uzgodnionych z Najemcą:
•
księga gości,
§4 Formy kontaktu z Wykonawcą
Najemca może porozumiewać się z Wykonawcą:
1.
telefonicznie – pod numerem telefonu +48 692026201
2.
drogą elektroniczną - info@flaszgang.pl
§5 Wymogi techniczne
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania fotobudki najemca jest zobowiązany do zapewnienia:
•
powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 4m x 5m,
•
dostęp do prądu 230V w odległości nie większej niż 50m.
Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie usługi jakim jest niedostarczenie fotobudki
z przyczyn leżących po stronie najemcy.
Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie usługi z przyczyn od niego niezależnych, na
które nie miał wpływu (np. klęski żywiołowe, blokady dróg, wypadki drogowe itp.).
§6 Warunki korzystania z fotobudki
1.
Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z fotobudki pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
czynności prawnych.
2.
Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z fotobudki za pośrednictwem osób upoważnionych do
działania w jego imieniu.
3.
Użytkowanie fotobudki oznacza zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku przez
Wykonawcę oraz Najemcę.
4.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, publikacje, rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium w celu zarobkowym lub innym, a w szczególności publikacje na portalach społecznościowych.
5.
Użytkownik poprzez korzystanie z fotobudki oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższych zgód. A w
przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Wykonawcy z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie
swojego wizerunku.
6.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika.
7.
Cofnięcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu
zgody. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia przez Wykonawcę.
§7 Korzystanie ze strony internetowej
1.
Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Strony internetowej, w tym zawierania Umów najmu.
2.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszystkich
czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego
podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Strony internetowej (w tym zawierania Umów najmu) oraz
do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Najemcy).
3.
Dokonanie rezerwacji FotoBudki możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do jej realizacji i po
zaakceptowaniu Regulaminu. Rezerwacji mozna tez dokonać za pomocá strony fanpage Facebook https://www.facebook.
com/flaszgang/ W przypadku rezerwacji telefonicznej na adres mailowy podany przez Użytkownika wysyłana jest wraz z
potwierdzeniem, o którym mowa w rozdziale.
§8 Postanowienia końcowe
Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu powoduje anulowanie rezerwacji.
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