
REGULAMIN SERWISU 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego 

https://polish-amateurs.com; 
2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług dostarczania treści 

cyfrowych za pośrednictwem Serwisu. 
 
2. DEFINICJE. 

 
1. Administrator – ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Administratorze” 

należy przez to rozumieć spółkę prawa brytyjskiego Black Carrot Media LTD., 
zarejestrowaną w Anglii pod numerem: 09622009, pod adresem: 40-44 Uxbridge 
Road, W5-2BS London, United Kingdom. 

2. Hasło – dowolnie obrany przez Użytkownika ciąg znaków (sześć do dwudziestu 
znaków – liter, cyfr lub znaków specjalnych), pozwalający wraz z Loginem na 
uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika. 

3. Konto – zdefiniowany w Serwisie zakres uprawnień przypisanych do Użytkownika, 
umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Administratora 
za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przy 
wykorzystaniu Loginu oraz Hasła. 

4. Login – adres e-mail użyty przez Użytkownika do stworzenia Konta Użytkownika. 
5. Punkty – nabywane za pośrednictwem Serwisu specjalne punkty pozwalające na 

rozliczenia za dostęp do Treści w ramach Serwisu o. 
6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu oraz 

stanowiący ogólne warunki umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. 
7. Serwis – strona internetowa https://polish-amateurs.com, służąca do świadczenia 

usług dostarczania Treści. 
8. Strony – Administrator oraz Użytkownik. 
9. Treść – wszelkie dane, informacje, pliki (w szczególności zdjęcia i filmy) 

umieszczone w Serwisie przez Administratora, do których Użytkownicy mogą 
uzyskać dostęp on-line lub je pobierać w zamian za Punkty. 

10. Treść darmowa – wszelkie dane, informacje, pliki dostępne w Serwisie bez 
konieczności logowania się do Konta lub wydawania Punktów, ani jakiejkolwiek 
płatności 

11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. 

 
3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU. 



 
1. Użytkownik uzyskuje pełne prawo korzystania z Serwisu z chwilą dokonania 

rejestracji. Rejestracja oznacza zawarcie z Administratorem umowy o korzystanie z 
Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację 
Regulaminu przez Użytkownika. 

2. Rejestracja może zostać dokonana przez wypełnienie formularza rejestracyjnego 
zamieszczonego w ramach Serwisu. 
2.1. Użytkownik rejestruje się do Serwisu podając swój adres e-mail. Adres e-mail 

stanowi równocześnie Login do Konta Użytkownika 
2.2. Rejestracja nie wymaga podania jakichkolwiek innych danych Użytkownika 
2.3. Pierwsze Hasło zostaje wygenerowane automatycznie i przesłane na podany 

adres e-mail razem z linkiem potwierdzającym rejestrację 
2.4. Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia rejestracji w terminie 3 dni od 

chwili otrzymania maila potwierdzającego. W razie zaniechania takiego 
potwierdzenia, Konto Użytkownika jest automatycznie usuwane z Serwisu 

2.5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do zmiany Hasła niezwłocznie po 
jego otrzymaniu 

3. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Rozpoczynając 
korzystanie z Serwisu, jak również rejestrując się w Serwisie Użytkownik oświadcza, 
że jest osobą pełnoletnią. 

4. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. Dostęp do Treści wymaga dysponowania 
Punktami. Informacja o liczbie Punktów koniecznych do uzyskania dostępu do 
określonej Treści w wybranej przez Użytkownika formie jest przekazywana przed 
podjęciem przez Użytkownika decyzji o korzystaniu z Treści. 

5. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany do podawania prawdziwych 
danych i informacji. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego 
aktualizowania danych i informacji w przypadku, gdy ulegną one zmianie. 

6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz 
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

7. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Loginu oraz Hasła osobom 
nieupoważnionym oraz ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające 
z takiego udostępnienia. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta 
Użytkownika, jak również powstania ryzyka uzyskania przez osoby nieupoważnione 
dostępu do Hasła, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o takim 
zdarzeniu Administratora. 

8. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie w Serwisie reklam i ofert promocyjnych. 
9. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie odpowiednich urządzeń wraz z 

dostępem do internetu. Administrator nie zapewnia takich urządzeń ani dostępu do 
internetu w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. 

10. Użytkownik zobowiązuje się do nieingerowania w działanie Serwisu. 



11. Login ma charakter niejawny i nie jest widoczny dla innych Użytkowników.  
12. Użytkownik może wybrać login publiczny (identyfikator, który będzie widoczny dla          

innych Użytkowników Serwisu). Taki identyfikator może zawierać liczbę znaków         
określoną przez Administratora. Taki identyfikator musi być unikalny (nie może być           
identyczny z identyfikatorem ustalonym wcześniej przez innego Użytkownika), nie         
może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub naruszających prawa innych         
osób, jak również nie może zawierać danych osobowych. Naruszenie zasad          
określonych w zdaniu poprzedzającym może skutkować zablokowaniem Konta        
Użytkownika i rozwiązaniem Umowy przez Administratora (zgodnie z procedurą         
określoną w punkcie 11 ust. 3.1 niniejszego Regulaminu). Administrator zastrzega          
sobie także możliwość uniemożliwienia Użytkownikowi wyboru określonego       
identyfikatora bez podawania przyczyny.  

13. Administrator umożliwia Użytkownikom komentowanie Treści zamieszczonych w       
Serwisie. 

13.1. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w komentarzach       
jakichkolwiek treści o charakterze naruszającym prawo, jak również dobra         
osobiste innych osób, a także do nie umieszczania w komentarzach danych           
osobowych osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się także do        
niewykorzystywania komentarzy do reklamowania lub promowania      
jakichkolwiek przedsięwzięć. 

13.2. Komentarze są widoczne w Serwisie dopiero po ich zatwierdzeniu przez          
Administratora. Administrator nie analizuje szczegółowo treści Komentarzy,       
jest jednak uprawniony do odmowy zatwierdzenia Komentarza z jakiejkolwiek         
przyczyny, bez podawania uzasadnienia. 

13.3. Administrator jest także uprawniony do usuwania bez uzasadnia wszelkich         
Komentarzy. W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej       
informacji o bezprawnym charakterze Komentarzy, Administrator usunie je z         
Serwisu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy umieszczone przez         
Użytkownika treści naruszają dobra osobiste, prawa autorskie lub pokrewne         
osób trzecich lub zawierają dane osobowe. 

13.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze. W przypadku        
umieszczenia w ramach komentarza hiperłącz do innych stron internetowych         
lub treści, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron         
internetowych i treści, do których odsyłają takie hiperłącza. 

13.5. Naruszenie określonych powyżej zasad dotyczących komentarzy (w       
szczególności w ust. 13.1) może skutkować zablokowaniem Konta        
Użytkownika i rozwiązaniem Umowy przez Administratora (zgodnie z        
procedurą określoną w punkcie 11 ust. 3.1 niniejszego Regulaminu). 

 
4. PUNKTY. 



 
1. Serwis świadczy usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi nabywania 

Punktów, które następnie mogą być wymienione na usługi świadczone przez Serwis, 
w szczególności na dostęp do Treści. 

2. Forma płatności za Punkty jest wskazana w Serwisie. 
3. Cena jednego Punktu jest określona w Cenniku. 
4. Cena jednego Punktu może różnić się w zależności od różnych czynników, w 

szczególności od: 
4.1. wielkości nabywanego jednorazowo pakietu Punktów; 
4.2. sposobu nabycia pakietu Punktów; 
4.3. innych czynników (przykładowo, w razie nabycia Punktów przy wykorzystaniu 

wirtualnej waluty Bitcoin, cena Punktu może zależeć od wysokości kursu tej 
waluty wyrażonego w złotówkach). 

5. Użytkownik każdorazowo będzie informowany o dokładnej wysokości płatności oraz 
liczbie nabywanych Punktów przed dokonaniem zapłaty. 

6. Administrator jest uprawniony do przyznawania Użytkownikom Punktów w zamian za 
spełnienie określonych warunków (np. dokonania określonej liczby logowań w 
miesiącu do Konta Użytkownika lub rekomendacji korzystania z Serwisu innym 
użytkownikom) na zasadach wskazanych w Serwisie. Administrator nie jest jednak 
zobowiązany do przyznawania Użytkownikom dodatkowych Punktów. 

7. Punkty mają określony, wskazany w Serwisie termin ważności. Po upływie terminu 
ważności, Punkty są usuwane z Konta Użytkownika i nie mogą być wykorzystywane. 

8. W przypadku likwidacji Serwisu lub Konta Użytkownika, Punkty zgromadzone przez 
Użytkownika są tracone. 

9. Nabywanie Punktów jest równoznaczne z żądaniem natychmiastowego wykonania 
usługi w całości, wobec czego po wykonaniu usługi prawo odstąpienia od niej nie 
przysługuje, w konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 
roku o prawach konsumenta. 

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę Punktów przez Użytkownika 
spowodowaną dostępem osoby nieuprawnionej do Konta Użytkownika. 

11. Administrator może umożliwić Użytkownikom udział w programie partnerskim, w         
którym Użytkownicy mogą uzyskiwać darmowe Punkty w zamian za polecenie          
serwisu innym osobom. 

11.1. Użytkownik otrzymuje unikalny link, który może przekazać innym osobom.         
Jeśli inna osoba zarejestruje się w Serwisie przy wykorzystaniu takiego          
unikalnego linku, Użytkownik, który udostępnił ten link otrzyma 1 dodatkowy          
Punkt (ważny przez 3 miesiące) za każde 50 PLN wydane przez           
Użytkownika, który skorzystał z tego linku.  



11.2. Użytkownik w ramach swojego konta otrzymuje informację o tym, ile osób           
skorzystało z jego unikalnego linku oraz o łącznej kwocie dokonanych przez           
te osoby zasileń. 

11.3. Użytkownik nie ma możliwości sprawdzenia aktywności osób, które        
skorzystały z unikalnego linku, ani też nie ma możliwości sprawdzenia kim są            
te osoby (dane tych osób są zanonimizowane).  

 
5. DOSTĘP DO TREŚCI. 

 
1. Administrator umożliwia Użytkownikom zapoznawanie się z Treścią w następujący 

sposób: 
1.1. poprzez dostęp on-line – po wymianie przez Użytkownika określonej liczby 

Punktów, ma on dostęp do określonej Treści (konkretnej galerii zdjęć lub 
konkretnego filmu) przez okres 24 godzin za pośrednictwem Serwisu, w tym 
czasie użytkownik może odtwarzać / wyświetlać Treść dowolną liczbę razy; 

1.2. poprzez ściągnięcie Treści (konkretnej galerii zdjęć lub konkretnego filmu) na 
dysk swojego komputera lub inny nośnik pamięci – po wymianie określonej 
liczby Punktów. 

2. Użytkownik może zapoznawać się z Treścią Darmową poprzez przeglądanie strony 
internetowej, na której znajduje się Serwis bez konieczności logowania się lub 
dysponowania Punktami. 

3. Użytkownik dokonuje zamówienia usługi (uzyskania dostępu do Treści na zasadach 
określonych w ust. 5.1 powyżej) poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej z 
poziomu Serwisu. 

4. Wymiana Punktów na usługi, w tym dostęp do Treści, jest dokonywana za pomocą 
funkcjonalności istniejących w ramach Serwisu. 

5. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia polegającego na 
dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 
niezwłocznie po dokonaniu zapłaty (a zatem przed upływem terminu do odstąpienia 
od umowy) – w konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 
roku o prawach konsumenta. 

6. Serwis może umożliwiać Użytkownikom dokonywanie oceny poszczególnych       
materiałów dostępnych w Serwisie. Oceny dokonywane są w sposób         
zanonimizowany - inni Użytkownicy widzą wyłącznie liczbę ocen w poszczególnej          
kategorii, bez informacji o tym, jaki Użytkownikom głosował w określony sposób.           
Użytkownik ma dostęp do historii wszystkich ocen, które wystawiał, przy czym           
wystawione oceny nie mogą być modyfikowane. Serwis nie ponosi odpowiedzialności          
za oceny wystawiane przez Użytkowników. 



7. Serwis może w sposób automatyczny prezentować Użytkownikowi propozycje Treści         
w oparciu o wcześniejsze wybory dokonywane przez Użytkownika w Serwisie, w           
oparciu o oceny wystawiane przez Użytkownika poszczególnym materiałom        
prezentowanym w Serwisie jak również w oparciu o analizę preferencji innych           
Użytkowników. 

8. Serwis może w sposób zautomatyzowany i w pełni anonimowy analizować historię           
aktywności Użytkownika w Serwisie w celu proponowania Użytkownikowi Treści         
odpowiadających jego preferencjom, jak również w celu udoskonalania mechanizmu         
proponowania innym Użytkownikom Treści odpowiadających ich preferencjom. 

 
6. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. 

 
1. Zarówno sam Serwis, jak i Treść prezentowana w jego ramach jest chroniona 

prawem autorskim oraz innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub 
osobom trzecim, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. 

2. Administrator nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej, 
nie udziela też użytkownikowi żadnej licencji na korzystanie z Treści z wyjątkiem 
zgody na wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do korzystania z Treści na 
użytek prywatny. 

 
7. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA. 

 
1. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w Serwisie 

obejmujących jego charakter i formę. 
2. Administrator jest upoważniony do zaprzestania w każdym momencie (trwale lub 

okresowo), świadczenia całości lub części usług za pośrednictwem Serwisu, bez 
podania przyczyny. 
2.1. Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym zaprzestaniu 

działalności Serwisu. 
2.2. W okresie po przekazaniu informacji, o której mowa powyżej, Użytkownicy nie 

będą mieli możliwości nabywania nowych Punktów. 
2.3. Użytkownicy będą mieli możliwość wykorzystania nabytych Punktów aż do 

chwili utraty przez nie ważności. 
3. Postanowienia ust. 7.1 i 7.2 powyżej nie uchybiają obowiązkom Administratora 

wynikających z zawartych z Użytkownikami umów. 
4. Zarówno sam Serwis, jak i Treść prezentowana w jego ramach jest chroniona 

prawem autorskim oraz innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym 
osobom. 

 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI. 



 
1. Administrator przetwarza dane w celu realizacji oferowanych przez siebie usług 

zgodnie z przepisami prawa, w szczególności postanowieniami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Użytkownik ma prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich lub usunięcia. Podanie 
danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. 

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz dostarczenia Treści. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane z uwzględnieniem ich 
szczególnej ochrony oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 

4. W przypadku, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, Administrator 
udostępnia dane gromadzone w Serwisie właściwym organom władzy publicznej. 
Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu wykonania 
takiego obowiązku. 

5. Serwis może w sposób automatyczny i całkowicie zanonimizowany przetwarzać 
informacje dotyczące dotychczasowej aktywności Użytkownika w Serwisie w celu 
prezentowania Użytkownikowi propozycji Treści jak najlepiej dopasowanej do 
preferencji Użytkownika. 

 
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE. 

 
1. Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub brak działania Serwisu. 
2. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika za utratę Punktów zgodną z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
3. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że Treść ma charakter erotyczny i jest 

nieodpowiednia dla osób niepełnoletnich, może być także nieodpowiednia dla innych 
osób ze względu na ich osobistą wrażliwość. Z tych przyczyn Użytkownik 
zobowiązuje się do nieudostępniania Treści osobom trzecim. 

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Administratora oraz osób 
trzecich za korzystanie przez siebie z Serwisu. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie Konta 
Użytkownika przez osoby trzecie, które w sposób niepowołany uzyskały dostęp do 
Loginu i Hasła. 

6. Administrator nie udziela gwarancji na działanie Serwisu. 
7. Procedura reklamacyjna: 

7.1. Reklamacje mogą być składane pisemnie i wysyłane na adres 
korespondencyjny Administratora. 



7.2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego oraz 
szczegółowy opis problemu. 

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania 
reklamacji przez Administratora. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie 
nie oznacza uwzględnienia reklamacji przez Administratora. 

7.4. O sposobie załatwienia reklamacji, Administrator poinformuje Użytkownika w 
formie pisemnej lub e-mailowej, na co Użytkownik wyraża zgodę. 

 
10. POWIADOMIENIA. 

 
1. Wszelkie powiadomienia i komunikaty związane z Umową kierowane przez 

Użytkownika do Administratora, o ile nie wymagają dla swojej skuteczności formy 
pisemnej, są uważane za złożone skutecznie, o ile zostaną nadane z adresu e-mail 
podanego przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie oraz zostaną 
skierowane na adres e-mail: contact@blackcarrotmedia.com 

2. Wszelkie powiadomienia i komunikaty związane z Umową kierowane przez 
Administratora do Użytkownika, o ile nie wymagają dla swojej skuteczności formy 
pisemnej, są uważane za złożone skutecznie, gdy zostaną przesłane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika przy 
rejestracji lub umieszczone w formie ogłoszenia w ramach Serwisu. 

 
11. OBOWIĄZYWANIE UMOWY. 

 
1. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta i 

akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie. 
3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy: 

3.1. ze względu na naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego 
Regulaminu lub przepisów prawa – w takiej sytuacji rozwiązanie Umowy 
następuje w trybie natychmiastowym; 

3.2. z innych przyczyn – w takiej sytuacji rozwiązanie Umowy następuje z 
upływem terminu ważności ostatnich posiadanych przez Użytkownika 
Punktów lub wykorzystania przez Użytkownika ostatnich Punktów. W okresie 
po otrzymaniu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Użytkownik nie może już 
nabywać nowych Punktów. 

4. Rozwiązanie umowy powoduje utratę punktów nabytych przez Użytkownika, z 
zastrzeżeniem ust. 3.2 powyżej. 

5. Użytkownikowi (z zastrzeżeniem ust. 5.5) przysługuje prawo odstąpienia od umowy o 
korzystanie z Serwisu, jako umowy zawartej na odległość. Użytkownik może odstąpić 
od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 



Uprawnienie o odstąpieniu od umowy jest wykonywane przez złożenie oświadczenia 
w formie pisemnej lub elektronicznej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi 
Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. 

6. Rozwiązanie umowy następuje przez likwidację Konta przez Użytkownika lub 
Administratora. 

7. Zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Administratora oznacza rozwiązanie umów 
zawartych z Użytkownikami. 

8. Rozwiązanie umowy nie wpływa na ważność zawartych umów o dostarczenie Treści, 
z zastrzeżeniem, iż korzystanie z Treści wymaga aktywnego Konta. Usunięcie Konta 
z Serwisu prowadzi do utraty możliwości korzystania z Treści za co Administrator nie 
ponosi odpowiedzialności. 

 
12. ZMIANA REGULAMINU. 

 
1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w 

dowolnym momencie. 
2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany podczas logowania do 

systemu. Warunkiem korzystania z Serwisu będzie zaakceptowanie zmienionego 
Regulaminu. 

3. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto zostanie usunięte a 
umowa zawarta z Użytkownikiem rozwiązana. 

 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 
1. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych na podstawie niniejszego 

Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym dla sporów wynikających z 
niniejszej umowy jest sąd właściwy na podstawie przepisów ogólnych polskiego 
prawa. 

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się 
okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod 
warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego 
postanowienia. 

 


