Regulamin „PROMOCJI WAKACYJNEJ” w tygodniku „Echo Katolickie”
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Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje należy je
rozumieć następująco:
a) Organizator/Wydawca - Siedlecka Oficyna Wydawnicza „Podlasie” Sp. z o.o., ul. Bp. I.
Świrskiego 43A, 08$110 Siedlce.
b) „Czasopismo” - oznacza wydawany przez Wydawcę tygodnik o zasięgu regionalnym pod
tytułem „Echo Katolickie”.
c) Użytkownik/Ogłoszeniodawca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która chce zamieścić
Ogłoszenie poprzez wysłanie informacji mailowej, zgłoszenie telefoniczne lub osobiste w
siedzibie redakcji.
d) „Promocja wakacyjna” - oznacza możliwość darmowego zamieszczenia ogłoszeń drobnych
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. z wyłączeniem nadawania ogłoszeń za pomocą
sms.
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1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady „PROMOCJI WAKACYJNEJ” dotyczącej ogłoszeń
drobnych dla tytułu „Echo Katolickie”, wydawanego przez Siedlecką Oficynę Wydawniczą
„Podlasie” sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Bp. I. Świrskiego, 00-110 Siedlce, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000146721, REGON: 005184878, NIP: 821-000-82-71.
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Zasady korzystania z „Promocji wakacyjnej”
1. Aby zamówić darmowe ogłoszenie, należy wysłać treść mailem (na adres:
ogloszenia@echokatolickie.pl), zgłosić ją telefonicznie - 25-644-48-00 lub osobiście w
siedzibie redakcji.
2. Zgłaszając treść ogłoszenia, jednorazowo można zamówić maksymalnie pięć jego emisji.
3. Ogłoszenia będą przyporządkowane do odpowiedniej rubryki, np. SPRZEDAM i
opublikowane w papierowym wydaniu „Echa Katolickiego” oraz na stronie
www.echokatolickie.pl.
4. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r.
5. Promocja nie dotyczy firm i instytucji, a jedynie osób fizycznych.
6. Promocja na darmowe ogłoszenia nie obejmuje działu „usługi” oraz ogłoszeń nadawanych
systemem SMS-owym.
7. Po otrzymaniu treści Ogłoszenia Wydawca może:
• Edytować otrzymany tekst Ogłoszenia tak, by ten odpowiadał zasadom ortografii i
gramatyki polskiej.
• Dokonać weryfikacji zgodności tekstu Ogłoszenia z Regulaminem Ogłoszeń Drobnych,
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz
charakterem „magazynu”.
8. Wydawca ma prawo nie przyjąć Ogłoszenia do edycji bez konsekwencji, jeśli treść
ogłoszenia jest sprzeczna z:
• niniejszym Regulaminem;
• Regulaminem Ogłoszeń Drobnych;

• obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,
charakterem „czasopisma”.
9. Wydawca nie jest zobowiązany do dokonywania zmian lub korekty w treści Ogłoszenia po
jego przyjęciu do publikacji;
10. Użytkownik może zrezygnować z publikacji Ogłoszenia, informując o tym Wydawcę
mailowo (na adres: ogloszenia@echokatolickie.pl), telefonicznie - 25-644-48-00 lub osobiście
w siedzibie redakcji, która mieści się w Siedlcach, przy ul. Bp. I. Świrskiego 43a.
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Reklamacje
1.Wydawca ma obowiązek do rozpatrywania reklamacji odnoście treści Ogłoszenia pod
warunkiem dostarczenia przez reklamującego danych pozwalających na identyfikację
reklamowanego Ogłoszenia.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usługi należy kierować drogą elektroniczną
na adres ogloszenia@echokatolickie.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać nazwę usługi, imię, nazwisko, dokładny adres i numer
telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać pocztą elektroniczną nie później niż w
ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z
serwisu. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Klienta prawa
do reklamacji.
5. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku stwierdzenia, że z przyczyn zależnych od Wydawcy Ogłoszenie nie zostało
wyemitowane na łamach magazynu, albo ukazało się z istotnymi błędami, Wydawca zamieści
ogłoszenie w poprawnej formie w najbliższym możliwym terminie.
7. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony
przedstawiciel Organizatora.
&5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i obowiązuje do dnia 31
sierpnia 2013 r.
2. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili jednostronnie zmieniony przez Wydawcę,
przy czym zmiana nie może mieć niekorzystnego dla Użytkowników wpływu na realizację
zamówień na zamieszczenie Ogłoszenia złożonych przed wprowadzoną zmianą.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Wydawcy oraz na stronie internetowej
www.echokatolickie.pl.

