
REGULAMIN „NaKanarach.pl”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis  internetowy  obejmuje  następujące  media:  nakanarach.pl,  Facebook.com/NaKanarach.pl,
twitter NaKanarach.pl oraz YouTube - NaKanarachPL oraz materiały drukowane. 

2. Serwisy  są  prowadzone  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie  i  umożliwiają:
publikację  wiadomości  SMS,  MMS,  słownych,  tekstowych,  dźwiękowych,  wizualnych,
muzycznych i innych (zwane dalej „wiadomościami"), zdjęć i filmów na stronach internetowych
www.nakanarach.pl, Facebook, Twitter, YouTube oraz w materiałach drukowanych. 

3. Przed  rozpoczęciem  korzystania  z  Serwisów  Użytkownik  zobowiązany  jest  do  uważnego
przeczytania niniejszego Regulaminu. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film  i zamieszczając w nim
wiadomości, zdjęcia, filmy lub inne materiały, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu,  akceptuje  jego  postanowienia  i  Zobowiązuje  się  do  ich  bezwzględnego
przestrzegania.

II. DEFINICJE 

1. SERWIS nakanarach.pl  jest platformą kontaktową z czytelnikami. 

2. UŻYTKOWNIK:  osoba,  która  nieodpłatnie  (bez  prawa  żądania  wynagrodzenia)  przesyła  i
udostępnia informacje na adres wskazany przez wydawcę, poprzez stronę www, Facebook, Twitter,
YouTube, SMS, MMS lub słowne.      

 

III.   ZASADY 

1. Użytkownik  przesyłając  zdjęcie  i/lub  film,  jednocześnie  wyraża  zgodę  na  nieodpłatną,
nieograniczoną czasowo i  terytorialnie  publikację   zawartości  m.in.  e-mail’a,  sms,  mms i  jego
wszelkich załączników przez portal: nakanarach.pl

2. Użytkownik  zobowiązany  jest  do  przesłania  krótkiego  opisu,  gdzie  i  kiedy  wykonał  przesłany
materiał oraz ewentualnie podanie imienia i nazwiska autora  (automatycznie jest to wyrażeniem
zgody na publikację z ujawnieniem danych osobowych – imię i nazwisko). 

3. Użytkownik oświadcza, że informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu i/lub filmie jest
prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.   

4. Użytkownik przesyłający wiadomość (zdjęcie i/lub film) oświadcza, że: 
- posiada majątkowe prawa autorskie do przesłanej wiadomości, zdjęcia i/lub filmu, które nie są
ograniczone na rzecz osób trzecich 
- ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem i/lub filmem .
-  przysługują  mu  prawa  do  korzystania  z  wiadomości,  zdjęcia  i/lub  filmu  obejmujące  w
szczególności prawo do prezentowania wiadomości, zdjęcia i/lub filmu m.in. w Internecie oraz w
materiałach drukowanych. 

5. Użytkownik przesyłając e-mail,  zdjęcie  i/lub film ponosi  pełną odpowiedzialność za zawarte  w
nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

6. Redakcja nakanarach.pl nie gwarantuje publikacji nadesłanych materiałów. 

7. Redakcja nakanarach.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w  niniejszym Regulaminie. 


