
	  

	  

REGULAMIN USŁUGI „ZAKOCHANY PGE NARODOWY” 
 
1) Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się świadczenie usług 

"Zakochany PGE NARODOWY". 
 

2) Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z 
treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie: 

 
„Organizator" – oznacza PL.2012+ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Księcia 
Józefa Poniatowskiego 1, 03 
- 901 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293205, NIP 
7010095715, z kapitałem zakładowym w wysokości 12.000.000 złotych; 
 
"Us ługa"- oznacza jednokrotne umieszczenie Napisu w postaci wyświetlenia go na 
elewacji PGE Narodowego15 minut w dniu 14.02.2016 r., dalej też jako "Us ługa 
ZAKOCHANY PGE NARODOWY"; 
 
"Napis" - oznacza treść imion wyświetlanych na elewacji PGE Narodowego zgodnie z 
niniejszym Regulaminem. Regulamin nie dopuszcza wyświetlania innych treści niż imiona. 
 
„Osoba Indywidualna” – oznacza osobę zamierzającą skorzystać 
lub korzystającą z Usługi Zakochany PGE Narodowy 
 
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin; 
 
„Regulamin Sprzedaży Internetowej” - oznacza Regulamin Sprzedaży Internetowej z 
wykorzystaniem Systemu Sprzedaży Internetowej  
 
„Regulamin PGE Narodowego”–oznacza Zasady Funkcjonowania i Regulamin PGE 
Narodowego 
 
 
3) Napis 

 



	  

	  

a) napis może obejmować tylko imiona w brzmieniu zgodnym z Obowiązującymi 
przepisami prawa oraz imiona w formie zdrobniałej,  jednakże Napisy nie mogą mieć 
charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.  

 
b) Napis może obejmować nie więcej niż 15 liter (wraz odstępem pomiędzy imionami) 

bez polskich znaków, całość wyświetlana wielkimi literami. 
 

c) Organizator wskazuje na treść Zaleceń dla urzędów stanu cywilnego dotyczące 
nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej 
"Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, opublikowanych w 
“Komunikatach Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN”, nr 1(4)/1996  
oraz w Internecie: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=611&Itemid=58%20%20%29, jako źródło wskazówek przy ocenie 
dopuszczalności zamieszczenia Napisu w ramach Usługi.  

d) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Napisu przed dopuszczeniem Usługi 
do realizacji. W przypadku odmowy przyjęcia Usługi do realizacji Osoba 
Indywidualna zostaje o tym niezwłocznie poinformowana w formie elektronicznej  
na adres e-mail podany podczas zamówienia usługi 

 
4) Organizator ustanawia zakaz wyświetlenia Napisów zawierających wulgaryzmy, treści 

niezgodne z Regulaminem, z obowiązującymi przepisami prawa (min. np. o charakterze 
rasistowskich), treści o charakterze politycznym, treści komercyjne, w tym loga, reklamy 
lub powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub uwłaczające marce PGE Narodowego. 

 
 
5) Dni i godziny świadczenia Usługi „Zakochany PGE Narodowy”: 14.02 2017 w godz. 

20:00 do godz. 21:45  
 
6) Usługa może zostać nabyta wyłącznie z wykorzystaniem Systemu Sprzedaży 

Internetowej, dostępnego na stronie www.sklep.pgenarodowy.pl.  Cena Usługi wynosi 
1000 zł (tysiąc złotych) i zawiera podatek VAT.  

 
Po dokonaniu zamówienia Usługi Osoba Indywidualna zobowiązana jest do dokonania 
płatności w ciągu następnych 2 godzin. W przypadku braku dokonania wpłaty w tym 
terminie przyjmuje zamówienie Usługi zostaje anulowane.  
7) Czas trwania Usługi 15 min. 
 



	  

	  

8) Warunkiem wykonania Usługi przez Organizatora jest zgodność Napisu z Regulaminem 
i uiszczenie ceny Usługi. 

 
9) Osobie Indywidualnej przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot ceny uiszczonej 

tytułem niezrealizowanej Usługi wyłącznie w przypadkach przewidzianych w 
Regulaminie. 

 
10) Organizator ma prawo odmówić wyświetlenia Napisu i wykonania Usługi jeśli Napis nie 

jest zgodny z Regulaminem. Osoba Indywidualna nie ma prawa ubiegać się o zwrot 
uiszczonych kosztów z tytułu niezrealizowanej Usługi w sytuacji, kiedy zamówiony do 
wyświetlenia Napis był niezgodny z treścią Regulaminu. 

 
11) Organizator ma prawo odmówić wyświetlenia Napisu i wykonania Usługi w przypadku, 

gdy jego treść była niezgodna  Regulaminem  
 

12) Osoba Indywidualna ma prawo do ubiegania się o zwrot ceny uiszczonej tytułem Usługi 
, gdy zamówiony Napis był zgodny z Regulaminem i brak realizacji Usługi nie wynikał z 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Osoba Indywidualna.  

 
 
13) Osoba Indywidualna ma prawo ubiegać się o zwrot ceny uiszczonej tytułem Usługi w 

przypadku braku realizacji Usługi oraz gdy brak realizacji Usługi wynika: 
 

a) z powodów technicznych; 
b)   powodu czynników zewnętrznych niezależnych od Organizatora lub Osoby 

Indywidualnej (siła wyższa); 
 
14) Organizator dołoży starań, by w przypadku, gdy Napis jest zgodny z Regulaminem, 

realizacja uzgodnionej Usługi nastąpiła w mówionym terminie. Niezależnie od zdania 
poprzedniego, Organizator zastrzega ze względów technicznych możliwość wystąpienia 
opóźnienia w realizacji Usługi w dniu 14.02.2016 r., które to opóźnienie nie uprawnia 
osoby Indywidualnej do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora, w 
tym roszczenia o zwrot uiszczonej ceny Usługi. 

 
15) Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z Usługi „Zakochany 

PGE Narodowy”. Wszyscy korzystający z Usługi zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania Regulaminu, Regulaminu PGE Narodowego oraz Regulaminu Sprzedaży 
Internetowej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przystąpienie do 



	  

	  

korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 
Regulaminu PGE Narodowego oraz Regulaminu Sprzedaży Internetowej. 

 
16 )  Regulamin obowiązuje od 27 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r. lub do chwili jego 

odwołania czy zastąpienia nowym regulaminem przez Operatora lub inny podmiot 
uprawniony do zarządzania.  

17 )  We wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą lub realizacją Wycieczek nieuregulowanych 
w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: 
rezerwacje@pgenarodowy.pl lub dzwoniąc na numer: 0048 (22) 295 95 95. 
 

 
 

	  


