Regulamin
Regulamin strony: MultiPoezja.pl
I DEFINICJE
1. Regulamin strony – to dokument prawny ustanawiający zasady
korzystania z serwisu: MultiPoezja.pl
Stanowi on niniejszy dokument.
2. Autor – to twórca wybranej zawartości na niniejszej stronie.
Pozostałe wartości nazw dla tego desygnatu: Właściciel / MultiArtysta.
3. Administrator – oznacza podmiot zarządzający stroną. W tym wypadku
może być to zarówno Autor, jak i Redakcja.
Inne nazwy dla tego desygnatu to: Administracja.
4. Redakcja – to zespół zarządzający treściami (contentem) na niniejszej
stronie.
5. Content – (ang.: treść). Zakłada wybraną zawartość/treść strony.
6. Ban – to blokada użytkownika (ograniczenie czasowe lub permanentne)
nakłada na użytkownika przez administratora, najczęściej z powodu złego
zachowania lub łamania postanowień regulaminu.
7. Użytkownik – to osoba korzystająca z niniejszej strony i przeglądająca ją i
jej zawartość w jakikolwiek sposób.
Inny alias dla tej nazwy to: Korzystający albo User.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Korzystanie z niniejszej strony jest równoznaczne z akceptacją naszego
regulaminu oraz polityki prywatności.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zasad
korzystania z serwisu oraz punktów obowiązujących w Regulaminie
niniejszej strony.
3. Łamanie i nie przestrzeganie regulaminu przez użytkownika strony może

być w dowolnej chwili ukarane przez administrację strony.

III ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Przeglądanie zawartości niniejszego serwisu jest bezpłatne dla każdego
użytkownika.
2. Korzystając z niniejszej strony automatycznie:
a.) akceptujesz jej regulamin,
b.) politykę prywatności,
b.) jeżeli nie akceptujesz w pełni regulaminu tej strony, ani jej polityki
prywatności, to zamknij ją w przeglądarce (i przestań przeglądać
zawartość).

IV PRAWO AUTORSKIE
1. Użytkownik kopiujący i powielający treści z niniejszej strony: poezję,
cytaty, aforyzmy, rysunki, które są dziełem Autora Strony, jest
zobowiązany do podania imienia oraz nazwiska autora wybranego
materiału, a także adres internetowy źródła pochodzenia materiału (dany
URL z adresu strony: MultiPoezja.pl).

V
PRAWA
UŻYTKOWNIKÓW

I

OBOWIĄZKI

1. Użytkownik korzystając z niniejszego serwisu zobowiązuje się do
przestrzegania wszystkich zasad w niniejszym regulaminie, akceptuje
wszystkie jego postanowienia oraz politykę prywatności.
2. Użytkownik korzystając z niniejszego serwisu zobowiązuje się do
przestrzegania w NETYKIECIE, której ogólnie przyjęte normy i zalecenia
(etycznego postępowania online) zawierają się w niniejszym: artykule.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI
1. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian treści i
postanowień niniejszego regulaminu, w dowolnym czasie, bez obowiązku
informowania o tym użytkowników strony oraz podawania im powodu

zmian.
2. Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania dowolnego
użytkownika, w dowolnym czasie, bez obowiązku informowania go o tym
oraz obowiązku podania powodu blokady.

VII POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Stanowi dokument dostępny tutaj.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie razem z dniem: 2 grudnia 2015
roku.

