
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO BOOMBOOX 
 
 

Rozpoczynając korzystanie z Serwisu zgadzasz się na postanowienia naszego Regulaminu. Dlatego 
prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, zanim rozpoczniesz korzystanie z Serwisu, a w 
razie jakichkolwiek pytao lub wątpliwości skontaktuj się z nami na adres: hello@boomboox.pl 
 
 
1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Serwis edukacyjny BOOMBOOX (dalej jako „Serwis”), prowadzony na stronie www.boomboox.pl, 
przeznaczony jest dla dzieci, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych edukacją poprzez słowo, 
dźwięk i obraz (dalej jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). 
 
1.2. Serwis jest własnością Administratora Serwisu. Administratorem jest Agata Włostowska. 
 
1.3. Serwis ma na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez naukę języka polskiego i angielskiego przy 
wykorzystaniu tekstów językowych, utworów muzycznych oraz grafiki. 
 
1.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.  
 
 
2. Korzystanie z Serwisu i zasady odpowiedzialności 
 
2.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Serwisu.  
 
2.2. Serwis jest w trakcie powstawania, co pociąga za sobą możliwośd zmiany funkcjonalności. 
 
2.3. Użytkownik Serwisu nie może dostarczad do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.  
 
2.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieodpowiedniej działalności 
Użytkowników w Serwisie.  
 
2.5. Administrator może zablokowad lub usunąd treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, 
jeżeli naruszają one Regulamin Serwisu. 
   
 
3. Wymagania techniczne 
 
Serwis funkcjonuje w oparciu o platformę publikacyjną WordPress. Na dzieo 16.12.2012 r. 
korzystanie z Serwisu wymaga urządzenia z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką 
Chrome w wersji 21.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej, Firefox w wersji 16.0 
lub wyższej, Safari w wersji 5.1.7 lub wyższej. 
 
 
4. Prawa autorskie 
 
4.1. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w 
niej zawartych, w tym do układu graficznego strony, fotografii, rysunków, kolaży, typografii, 
funkcjonalności oraz wszelkich materiałów, dostarczanych Użytkownikom drogą elektroniczną. 

 

http://www.boomboox.pl/


4.2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej Serwisu 
lub jej części bez zgody Administratora. Użytkownik może korzystad z utworów zawartych na stronie 
Serwisu jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim. 
 
 
5. Dane osobowe 
 
Na potrzeby korzystania z tego Serwisu żadne dane osobowe Użytkowników nie będą zbierane ani 
przetwarzane.  
 
 
6. Zmiany Regulaminu 
 
6.1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na 
przyszłośd, w szczególności z następujących ważnych przyczyn: 
 

 wprowadzenia nowej funkcjonalności Serwisu, korzystanie z której nie może odbywad się na 
podstawie dotychczasowego Regulaminu;  

 zmiany wynikającej z przepisów prawa; 

 zmiany dotychczasowej funkcjonalności strony, w szczególności w celu zwiększenia komfortu 
lub ułatwienia korzystania z Serwisu.  

 
6.2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 2 tygodnie 
przed datą zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna na stronie głównej Serwisu 
przez miesiąc od dnia zmiany Regulaminu.  
 
6.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.  
 
 
7. Reklamacje  
 
7.1. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z 
Serwisem prosimy kierowad na adres poczty elektronicznej: hello@boomboox.pl 
 
7.2. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych, informując Użytkownika na 
podany przez niego przy składaniu reklamacji adres mailowy. 
 
 
8. Postanowienia końcowe 
 
8.1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2012 
 
8.2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
 


