REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA PORTALU „PŁOŃSK W SIECI”
§1
ZASADY OGÓLNE
1. Wydawca - właściciel portalu „Płońsk w Sieci” tj. Media Płońsk Group Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Rzemieślniczej 21 w Płońsku.
2. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca publikację ogłoszenia płatnego i/lub
bezpłatnego na portalu „Płońsk w Sieci”.
3. Ogłoszenie bezpłatne - usługa polegająca na publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcy na
portalu „Płońsk w Sieci” poprzez formularz znajdujący się w zakładce Ogłoszenia
(POLE: DODAJ OGŁOSZENIE).
4. Ogłoszenie płatne - usługa polegająca na publikacji ogłoszenia Ogłoszeniodawcy na
portalu „Płońsk w Sieci” poprzez formularz znajdujący się w zakładce Ogłoszenia
(POLE: DODAJ OGŁOSZENIE).
5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o
tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu
na stronie www.plonskwsieci.pl .
§2
ZASADY ZAMAWIANIA ORAZ PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ NA PORTALU
„PŁOŃSK W SIECI”
1. Publikacja ogłoszenia płatnego dokonywana jest na podstawie zamówienia złożonego za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.plonskwsieci.pl w
zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ OGŁOSZENIE).
2. Publikacja ogłoszenia bezpłatnego dokonywana jest na podstawie zamówienia złożonego
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.plonskwsieci.pl w
zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ OGŁOSZENIE).
3. Przyjęcie zamówienia na publikację ogłoszenia płatnego za pośrednictwem strony
www.plonskwsieci.pl dokonuje się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza
znajdującego się w zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ OGŁOSZENIE). Zamieszczenie
ogłoszenia odbywa się wg następujących kroków:
- wejście na stronę www.plonskwsieci.pl;
- wypełnienie formularza w zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ OGŁOSZENIE)
- weryfikacja treści ogłoszenia;
- dokonanie stosownej opłaty za pomocą systemu „Przelewy 24” lub przelewem zwykłym na
wskazany rachunek bankowy.
- po dokonaniu opłaty i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, Wydawca w panelu
Administratora ma wgląd we wszystkie informacje, które zostały zamieszczone w formularzu
przez Ogłoszeniodawcę z adnotacją o statusie dokonanej opłaty.
4. Przyjęcie zamówienia na publikację ogłoszenia bezpłatnego za pośrednictwem strony
www.plonskwsieci.pl dokonuje się na podstawie poprawnie wypełnionego formularza
znajdującego się w zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ OGŁOSZENIE). Zamieszczenie
ogłoszenia odbywa się wg następujących kroków:
- wejście na stronę www.plonskwsieci.pl;
- wypełnienie formularza w zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ OGŁOSZENIE);
- wysłanie poprawnie wypełnionego formularza;
- po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, Wydawca w panelu Administratora ma wgląd we

wszystkie informacje, które zostały zamieszczone w formularzu przez Ogłoszeniodawcę.
5. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest uregulować należność za zamówione ogłoszenie płatne
za pomocą systemu płatności „Przelewy 24” lub przelewem zwykłym na konto bankowe
o numerze 17 8230 0007 0016 5477 2000 0001 przed pierwszą emisją ogłoszenia płatnego. W
przeciwnym razie zamówione ogłoszenie nie zostanie opublikowane, a jego emisja przesunie
się do momentu uregulowania płatności. Po zaznaczeniu przez Ogłoszeniodawcę opcji
wystawienia faktury zostanie ona wystawiona i przesłana pocztą tradycyjną na wskazany w
formularzu ogłoszeniowym adres siedziby firmy lub pocztą elektroniczną na wskazany adres
e-mail w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie.
6. Ogłoszenia zarówno płatne jak i bezpłatne publikowane są na portalu „Płońsk w Sieci”
po zaakceptowaniu przez Wydawcę treści ogłoszenia, a w przypadku ogłoszenia płatnego po
otrzymaniu dodatkowej informacji o uregulowaniu należności.
7. Publikacja ogłoszenia bezpłatnego i płatnego dokonywana jest na podstawie danych
zawartych w formularzu znajdującym się w zakładce Ogłoszenia (POLE: DODAJ
OGŁOSZENIE).
8. Ogłoszenia bezpłatne i płatne publikowane są w okresie uprzednio wybranym na
formularzu ogłoszeniowym przez Ogłoszeniodawcę z możliwością przedłużenia po wybraniu
opcji „przedłuż ogłoszenie”. Po upływie określonego czasu publikacji w/w ogłoszeń są one
automatycznie usuwane.
9. Ogłoszeniodawca nie ma możliwości rezygnacji z usługi lub jej części (tj. niepublikowania
ogłoszenia, lub skrócenia okresu publikacji ogłoszenia). Na pisemne życzenie
Ogłoszeniodawcy, Wydawca przerwie emisję ogłoszenia na portalu „Płońsk w Sieci”.
Wydawca zastrzega sobie prawo do niezwracania kosztów niewykorzystanych emisji.
10. Wydawca ma prawo dokonywania zmian w sposobie zapisu treści ogłoszenia zarówno
bezpłatnego jak i płatnego, jeśli jest ono napisane niezgodnie z zasadami pisowni polskiej.
11. W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność ogłoszenia płatnego lub bezpłatnego z
postanowieniami regulaminu, ma on prawo do niepublikowania ogłoszenia. Wydawca
zobowiązany jest poinformować Ogłoszeniodawcę o wprowadzonych zmianach.
§3
TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH NA PORTALU „PŁOŃSK W SIECI”
1. Za ogłoszenie drobne (bezpłatne) uważa się ogłoszenie nie dłuższe niż 500 znaków
(łącznie ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi), bez możliwości dodawania zdjęć.
Ogłoszenia drobne przyjmowane są do publikacji na portalu „Płońsk w Sieci” tylko przez
osoby prywatne. Mogą dotyczyć jedynie niekomercyjnych ofert kupna, sprzedaży, wynajmu,
etc. Zawieranie w nich treści reklamowych lub wykorzystywanie w sposób masowy
uniemożliwi publikację ogłoszenia. W ogłoszeniach drobnych nie można podać nazwy firmy,
ponieważ przeznaczone są one dla klientów indywidualnych. Firma zainteresowana podaniem
swej nazwy w ogłoszeniu może wykupić ogłoszenie płatne. Wyjątek stanowi dział „praca",
gdzie wskazane jest podanie nazwy pracodawcy.
2. Za ogłoszenie płatne uważa się ogłoszenia zarówno te poniżej ilości 500 znaków po
dodaniu minimalnie 1 zdjęcia w formacie .png. lub .jpg. (do 1,5 MB) ewentualnie po
wybraniu interesującej formy promocji („Specjalne”, „Pierwszy”, „Tło”, „Pogrubione”,
„Ramka”) jak również ogłoszenie powyżej 500 znaków z ewentualną możliwością dodania
opcji dodatkowych tj. zdjęcia oraz form promocji. Są to głównie ogłoszenia dotyczące
działalności podmiotów gospodarczych, informacji o przetargach, itp. Cena za dodatkowy
znak wynosi 0,01 zł.
3. Zabrania się dodawania ogłoszeń, które:
- są sprzeczne z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów;

- zawierają reklamy, lub treści, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla
portalu www.plonskwsieci.pl;
- objęte są majątkowymi prawami autorskimi osób innych niż Ogłoszeniodawca, a
zamieszczenie ich mogłoby spowodować powstanie roszczeń odszkodowawczych względem
Wydawcy.
4. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia płatnego lub bezpłatnego narusza
postanowienia niniejszego regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy
publikacji ogłoszenia na portalu „Płońsk w Sieci”.
§4
CENNIK OGŁOSZEŃ PŁATNYCH I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny oraz rabaty za ogłoszenia płatne publikowane na portalu „Płońsk w Sieci” są ustalone
na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia.
2. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany cen oraz rabatów zawartych w cenniku, o którym
mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń.
3. Możliwe są dwie formy płatności za ogłoszenia płatne:
- przelewem bankowym na numer konta: 17 8230 0007 0016 5477 2000 0001, odbiorca:
Media Płońsk Group Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 09- 100 Płońsk;
- za pomocą systemu płatnosci „Przelewy 24”.
4. Faktury zostaną przesłane Ogłoszeniodawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
elektronicznej.
§5
REKLAMACJE
1. Reklamację dotyczącą sposobu i jakości publikowania ogłoszenia płatnego i bezpłatnego
Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy pocztą elektroniczną na adres
reklama@plonskwsieci.pl nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od dnia
ukazania się zakwestionowanej publikacji.
2. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę
prawa do reklamacji ogłoszenia, jak też kolejnych dotkniętych wadą publikacji tego
ogłoszenia w przypadku wydań cyklicznych.
3. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanego ogłoszenia.
4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca zobowiązuje się do zrealizowania
rekompensaty, tj. dodatkowej bezpłatnej publikacji zareklamowanego ogłoszenia.
§6
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCY I OGŁOSZENIODAWCY
1. Czasowa przerwa w świadczeniu usług przez Wydawcę z przyczyn technicznych nie
stanowi nienależytego wykonania umowy.
2. Jeżeli niezrealizowane lub nienależyte wykonanie zamówienia publikacji jest
spowodowane przez przyczyny nieleżące po stronie Wydawcy odpowiedzialność Wydawcy
wobec Ogłoszeniodawcy jest wyłączona.
3. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców na portalu „Płońsk w Sieci” służą do nawiązywania
kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu :
- przeprowadzenia transakcji,
- działań marketingowych prowadzonych przez portal „Płońsk w Sieci”.
Korzystanie z nich w inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie i

dystrybucja są zabronione.
4.W przypadku uzyskania przez Wydawcę informacji o korzystaniu przez Ogłoszeniodawcę z
usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, lub o niewywiązaniu się
Ogłoszeniodawcy z ciążących na nim obowiązków, związanych z publikacją ogłoszenia
Wydawca ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a
także przekazać te dane odpowiednim rzeczowo organom.
5. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw
osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa
oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory, mogące wynikać z interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania
zlecenia publikacji ogłoszenia przez Wydawcę, rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo
dla siedziby Wydawcy sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Wydawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez
klienta postanowień regulaminu.
4. Regulamin jest ogólnodostępny na portalu www.plonskwsieci.pl
5. Zamówienie ogłoszenia płatnego jak i bezpłatnego przez Ogłoszeniodawcę jest
równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2016 r.

