Regulamin zamieszczania materiałów i użytkowania serwisu
„Usługi, shopping.. w moim mieście” portalu
www.ArchitekturaKrajobrazu.info
§ 1 Wstęp
1. Serwis „Usługi, shopping.. w moim mieście” (zwany dalej „serwis Shopping”) zamieszczony
pod domeną: http://www.shopping.architekturakrajobrazu.info/ prowadzony jest przez portal
www.ArchitekturaKrajobrazu.info, którego właścicielem jest P.H.P.U. Krusikiewicz, Agnieszka
Krusikiewicz, ul. Rzemieślnicza 8, 71-344 Szczecin, wpisane do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości Urzędu
Miejskiego w Szczecinie pod numerem P/030261/00, REGON 812029587, NIP 852-112-45-71,
(zwany dalej: Wydawca).
2. Serwis „Shopping” przeznaczony jest do prezentacji ogłoszeń architektów krajobrazu , firm
ogrodniczych oraz innych firm usługowych działających, bądź związanych z branżą ogrodniczą, a
także osób prywatnych, pragnących reklamować swoją działalność na portalu
www.ArchitekturaKrajobrazu.info
3. Zabrania się zamieszczania w Serwisie „Shopping” treści bezprawnych. Użytkownik przyjmuje
do wiadomości zakres wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
informatycznym, którym posługuje się Wydawca.
§ 2 Zasady dodawania ogłoszeń i prezentacji do serwisu Shopping
Postanowienia ogólne
1. Zamieszczanie ogłoszeń i innych treści jest dostępne tylko dla zarejestrowanego użytkownika
oraz możliwe za pośrednictwem utworzonego przez niego indywidualnego konta (zwany dalej:
zarejestrowany użytkownik lub użytkownik). Tworzenie nowego konta odbywa się za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie serwisu www.ArchitekturaKrajobrazu.info.
Utworzenie nowego konta jest nieodpłatne.
2. Internauta, z chwilą uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Wydawcę, podanych danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji
i świadczenia usług związanych z korzystaniem z portalu www.ArchitekturaKrajobrazu.info.
Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że
przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ogłoszenia i prezentacje przed ich opublikowaniem
mogą być poddane kontroli pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem.
4. Wszystkie podane maile kontaktowe przy wprowadzaniu wpisu, wizytówki czy prezentacji nie są
udostępniane innym użytkowników i czytelników serwisu, są ukryte. Kontakt z wybranym
projektantem bądź firmą następuje poprzez wysłanie zapytania przez czytelnika z formularza
kontaktowego, który za pośrednictwem portalu www.ArchitekturaKrajobrazu.info jest wysyłany na
adres mailowy podany przy wprowadzaniu danych do wizytówki, wpisu czy prezentacji.
5. Operatorem systemu płatności SMS jest teleaudio.pl
Dział I Wizytówka Projektanta
6. Projektant ma możliwość promocji swojej osoby poprzez:
- zamieszczenie wizytówki projektanta obejmującej: imię i nazwisko, nazwę pracowni
projektowej, dane teleadresowe, stronę www, adres mailowy, zdjęcie projektanta.Opłata
za zamieszczenie wizytówki
projektanta wynosi 9 zł + VAT (11,07 zł brutto). Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez wysłanie
wiadomości SMS w celu pobrania kodu umożliwiającego zamieszczenie wizytówki. Wizytówka

projektanta raz opłacona jest zamieszczona na rok czsu w serwisie Shopping.
- zamieszczenie rozszerzonej wizytówki projektanta obejmującej: imię i nazwisko, nazwę
pracowni projektowej, dane teleadresowe, stronę www, adres mailowy oraz krótki opis osoby
projektanta, prezentacja jednego zdjęcia z realizacji projektu bądź wizualizacji autorstwa
projektanta, zdjęcie projektanta. Opłata za zamieszczenie rozszerzonej wizytówki projektanta
wynosi 100 zł netto (123 zł brutto) za pół roku aktywnej prezentacji, bądź 150 zł netto (184,50 zł
brutto) za rok aktywnej prezentacji płatne przelewem na konto Wydawcy, podane przy
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie serwisu Shopping. Wydawca po zaksięgowaniu
wpłaty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych aktywuje prezentację projektanta oraz
wystawi Użytkownikowi fakturę na dane podane w formularzu jako „dane do faktury”.
- zamieszczenie prezentacji projektanta obejmującej: imię i nazwisko, nazwę pracowni, dane
teleadresowe, strona www, adres mailowy oraz opis osoby projektanta, linki do pięciu artykułów
autorstwa danego projektanta opublikowanych na portalu, prezentacja pięciu zdjęć z realizacji
projektów bądź wizualizacji autorstwa projektanta, zdjęcie projektanta. Opłata za zamieszczenie
prezentacji projektanta wynosi 200 zł netto (246 zł brutto) za pół roku aktywnej prezentacji, bądź
300 zł netto (369 zł brutto) za rok aktywnej prezentacji płatne przelewem na konto Wydawcy,
podane przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie serwisu Shopping. Wydawca po
zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych aktywuje prezentację
projektanta oraz wystawi Użytkownikowi fakturę na dane podane w formularzu jako „dane do
faktury”.
- zamieszczenie zdjęcia projektanta w miejscu prestiżowym obejmuje: jedno aktywne zdjęcie
projektanta, imię i nazwisko. W jednym województwie może zostać zamieszczone maksymalnie
pięciu projektantów. Opłata za zamieszczenie zdjęcia projektanta w miejscu prestiżowym
wynosi
300 zł netto (369 zł brutto) za jeden miesiąc aktywnej prezentacji, bądź 500 zł netto (615 zł brutto)
za trzy miesiące aktywnej prezentacji przelewem na konto Wydawcy, podane przy wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego na stronie serwisu Shopping. Wydawca po zaksięgowaniu wpłaty
niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych aktywuje prezentację projektanta oraz wystawi
Użytkownikowi fakturę na dane podane w formularzu jako „dane do faktury”.
7. Zamieszczanie wizytówki projektanta, rozszerzonej wizytówki projektanta, prezentacji
projektanta i zdjęcia w miejscu prestiżowym nie wykluczają się wzajemnie.
8. Projektant ma obowiązek w formularzu zgłoszeniowym podać dane osobowe zgodne z prawdą
oraz możliwość załączyć skan dyplomu ukończenia uczelni o kierunku architektura krajobrazu lub
pokrewnym, potwierdzający jego wykształcenie.
9. Zdjęcie projektanta zgłoszone do wizytówki bądź prezentacji musi przedstawiać wyraźnie
osobę projektanta – powinno być to zbliżenie na twarz, ewentualnie fotografia od klatki piersiowej
w górę. Twarz projektanta nie może być zasłonięta żadnymi roślinami, kapeluszem, czapką,
okularami słonecznymi itd. Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji wizytówki
czy prezentacji projektanta, jeżeli nadesłanie przez niego zdjęcie własnej osoby nie spełnia ww.
wymogów, do czasu nadesłania prawidłowego zdjęcia.
Dział II Wizytówka Firmy Ogrodniczej
10. Użytkownik ma możliwość promocji swojej firmy poprzez:
- zamieszczenie wpisu firmy obejmującej: nazwę firmy, dane teleadresowe, stronę www,
adres mailowy. Zamieszczenie wpisu firmy jest bezpłatne.
- zamieszczenie wizytówki firmy obejmującej: nazwę firmy, dane teleadresowe, stronę www,
adres mailowy oraz logo firmy. Opłata za zamieszczenie wizytówki firmy wynosi 25 zł + VAT
(30,75 zł brutto). Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS w celu
pobrania kodu umożliwiającego zamieszczenie wizytówki. Wizytówka firmy raz opłacona jest
zamieszczona na rok czasu w serwisie Shopping.
- zamieszczenie rozszerzonej wizytówki firmy obejmującej: nazwę firmy, dane teleadresowe,
stronę www, adres mailowy, oraz krótki opis działalności firmy, logo firmy, prezentacja
jednego zdjęcia z produktem firmy, lub z realizacji projektu bądź wizualizacji autorstwa firmy.
Opłata za

zamieszczenie rozszerzonej wizytówki wynosi 200 zł netto (256 zł brutto) za pół roku aktywnej
prezentacji, bądź 300 zł netto (369 zł brutto) za rok aktywnej prezentacji płatne przelewem na konto
Wydawcy, podane przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie serwisu Shopping.
Wydawca po zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych aktywuje
prezentację projektanta oraz wystawi Użytkownikowi fakturę na dane podane w formularzu jako
„dane do faktury”.
- zamieszczenie prezentacji firmy obejmującej: nazwę firmy, dane teleadresowe, strona www,
adres mailowy oraz logo firmy i opis jej działalności, linki do pięciu artykułów opublikowanych
na portalu, prezentacja pięciu zdjęć z realizacji projektów, zamieszczenie linków do trzech
referencji firmy. Opłata za zamieszczenie prezentacji firmy wynosi 400 zł netto (492 zł brutto) za
pół roku aktywnej prezentacji bądź 600 zł netto (738 zł brutto) za rok aktywnej prezentacji płatne
przelewem na konto Wydawcy, podane przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie
serwisu Shopping. Wydawca po zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 dni
roboczych aktywuje prezentację firmy oraz wystawi Użytkownikowi fakturę na dane podane w
formularzu jako „dane do faktury”.
- zamieszczenie loga firmy w miejscu prestiżowym obejmuje: aktywne logo firmy i nazwę
firmy. W jednym województwie może zostać zamieszczone maksymalnie pięć firm. Opłata za
zamieszczenie loga firmy w miejscu prestiżowym wynosi 300 zł netto (369 zł brutto) za jeden
miesiąc aktywnej prezentacji, bądź 500 zł netto (615 zł brutto) za trzy miesiące aktywnej
prezentacji przelewem na konto Wydawcy, podane przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
na stronie serwisu Shopping. Wydawca po zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie, a najpóźniej w
ciągu 2 dni roboczych aktywuje prezentację projektanta oraz wystawi Użytkownikowi fakturę na
dane podane w formularzu jako „dane do faktury”.
11. Zamieszczanie wpisu firmy, wizytówki firmy, rozszerzonej wizytówki, prezentacji firmy i
loga w miejscu prestiżowym nie wykluczają się wzajemnie.
Dział III Wizytówka Sklepu/Hurtowni
12. Użytkownik ma możliwość promocji swojej firmy poprzez:
- zamieszczenie wpisu firmy obejmującej: nazwę firmy, dane teleadresowe, stronę www,
adres mailowy. Zamieszczenie wizytówki firmy jest bezpłatne.
- zamieszczenie wizytówki firmy obejmującej: nazwę firmy, dane teleadresowe, stronę www,
adres mailowy oraz logo firmy. Opłata za zamieszczenie wizytówki firmy wynosi 25 zł + VAT
( 30,75 zł brutto). Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS w celu
pobrania kodu umożliwiającego zamieszczenie wizytówki. Wizytówka firmy raz opłacona jest
zamieszczona na stałe w serwisie Shopping.
13. Zamieszczenie wpisu i wizytówki nie wyklucza się wzajemnie.
Dział IV Wizytówka Uczelni
14. Użytkownik ma możliwość promocji uczelni poprzez:
- zamieszczenie wizytówki uczelni obejmującej: nazwę uczelni, dane teleadresowe, stronę
www, adres mailowy oraz logo uczelni. Zamieszczenie wizytówki uczelni jest bezpłatne.
- zamieszczenie prezentacji uczelni obejmującej: nazwę uczelni, dane teleadresowe, strona www,
adres mailowy oraz logo uczelni i opis jej działalności, prezentacja pięciu zdjęć. Opłata za
zamieszczenie prezentacji uczelni wynosi 50 zł netto płatne przelewem na konto Wydawcy, podane
przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie serwisu Shopping. Wydawca po
zaksięgowaniu wpłaty niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych aktywuje prezentację
uczelni oraz wystawi Użytkownikowi fakturę na dane podane w formularzu jako „dane do faktury”.
Wizytówka uczelni raz opłacona jest zamieszczona na stałe w serwisie Shopping.
15. Zamieszczenie wizytówki uczelni oraz prezentacji nie wyklucza się wzajemnie.

Dział V Ogłoszenia
16. Użytkownik ma możliwość dodania ogłoszenia w kategoriach: „ogłoszenia drobne” oraz
„ogłoszenia praca”.Opłata za zamieszczenie ogłoszenia wynosi 5 zł + VAT (6,15 zł
brutto). Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS w celu pobrania
kodu umożliwiającego zamieszczenie ogłoszenia.
17. Wydawca ma prawo usunąć ogłoszenie bez podania przyczyny.
18. Wydawca nie dopuszcza możliwości zamieszczania dwóch jednakowych ogłoszeń jednocześnie.
§ 3 Postanowienia szczególne
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii, ogłoszeń i komentarzy
zamieszczanych przez osoby korzystające z serwisu. Informacja jest udostępniana publicznie za
zgodą autorów.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania wszelkich nadsyłanych tekstów,
w tym ogłoszeń.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, a także usuwania ogłoszeń, tekstów i
opinii zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe, łamiących prawo, naruszających zasady
współżycia społecznego, towarzyskich bądź o charakterze erotycznym, reklamujących serwisy
konkurencyjne, promujących wyłącznie strony internetowe, sklepy internetowe, blogi,
sporządzonych lub zamieszczonych z uchybieniem zasad przewidzianych niniejszym regulaminem.
4. Wydawca ma prawo usunąć ogłoszenie, wizytówkę, prezentację oraz wpis bez podania
przyczyny.
5. W przypadku usunięcia ogłoszenia, wizytówki, prezentacji bądź wpisu, którego treść narusza
zasady Regulaminu, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zamieszczenia
(aktywacji).
6. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia albo odmowy opublikowania jakiegokolwiek
formy promocji pochodzącej od osoby, która wcześniej naruszyła niniejszy regulamin bądź
nie wywiązała się z płatności w terminie.
7. Wydawca nie odpowiada za treść i formę ogłoszeń i zgłoszonych tekstów do serwisu Shopping.
Osoba zamieszczająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
w szczególności godzi się niniejszym na ujawnienie jej danych przez Wydawcę portalu
www.ArchitekturaKrajobrazu.info osobie występującym z takim roszczeniem.
8. Użytkownik ma prawo do promocji zamieszczonej wizytówki w serwisie Shopping w wybranym
województwie, poprzez przeniesienie wizytówki na początek listy. Opłata za tą usługę 2 zł + VAT.
Uiszczenie opłaty odbywa się poprzez wysłanie wiadomości SMS w celu pobrania kodu
umożliwiającego wypozycjonowanie wizytówki.
9. Korzystanie z serwisu Shopping i wykorzystywanie zawartych w nim narzędzi promocji jest
równoznaczne z zapoznaniem się i akceptowaniem treści niniejszego regulaminu.
§ 4 Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących
1) niewykonania przez Wydawcę usługi w świetle niniejszego regulaminu lub
2) nieterminowego lub nierzetelnego wykonania przez Wydawcę usługi w świetle
niniejszego regulaminu,
Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: redakcja@www.architekturakrajobrazu.info Aby reklamacja była rozpatrzona, problem
musi być szczegółowo i czytelnie opisany, prosimy także przesłać print screeny z wyświetleń
usług, wizualizujące problem.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu

1) 7 dni - w przypadku roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz
2) 21 dni - w przypadku roszczeń o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność Wydawcy ograniczona jest
do kosztów poniesionych przez Użytkownika na prezentacje, będące przedmiotem
reklamacji. Wydawca uprawniony jest również do zamieszczenia innej formy promocji,
równoważącej Użytkownikowi, poniesione przez niego koszty na prezentację.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie
z dniem jej ogłoszenia.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

