Regulamin portalu http://asgard.events
Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest każdorazowo
związany jego postanowieniami podczas dokonywania zakupów.
Regulamin określa zasady dokonywania zakupu produktów w sklepie internetowym asgard.events oraz
biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Fundację FORT za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem http://asgard.events. Treść sklepu nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
§ 1.
[DEFINICJE]
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
b) Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego asgard.events;
c) Sklep internetowy asgard.events (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem
http://asgard.events, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać
Zamówienia (w dalszej części jako Sklep lub jako asgard.events);
d) Produkty - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym e-bilety wstępu
na wydarzenia organizowane przez asgard.events;
e) Wydarzenia - imprezy organizowane przez asgard.events w określonych dniach i godzinach,
które odbywają się zgodnie z ich regulaminem i warunkami, stanowiącymi Załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu;
f) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy asgard.events a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
g) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktu.
§2
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady:
korzystania ze sklepu,
składania zamówień na produkty dostępne w sklepie,
odbioru zamówionych produktów przez Klienta,
uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,
zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Właścicielem sklepu asgard.events jest Fundacja FORT z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Obodrzyckiej 61, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000603356, NIP: 7822610515,
REGON:363787303, e-mail: kontakt@fundacjafort.pl.
3. Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem dostępności do komputera oraz do sieci
Internet oraz pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta
Klient, minimalnych wymagań technicznych, w tym dotyczących aktualnej wersji przeglądarki
internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej.
Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać
na przechowywanie plików cookies.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek
ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści
o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu zgodnie jego
przeznaczeniem.
§ 3.
[PRODUKTY I INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH]
1. Zamieszczone na stronach sklepu produkty i informacje o produktach, jak i o cenach
produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu. 71 kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie ceny produktów przedstawione są w walucie PLN czyli w złotych polskich oraz
w walucie EURO i zawierają należne podatki w tym podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze w sklepie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia
zamówienia.
§4.
[REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAMÓWIENIA]
1. Zamówienia drogą elektroniczną w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę. Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów poprzez dodanie ich do koszyka. Klient
potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, przez co Klient
potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzenie
zamówienia zawierać będzie w szczególności opis wybranych produktów, ich ilość, cenę oraz
łączne koszty.
2. Po złożeniu zamówienia w sklepie, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana zostaje
wiadomość zwrotna z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, a także
określająca numer Klienta.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia,
sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje
się niezwłocznie powiadomić Klienta.
§ 5.
[FORMY PŁATNOŚCI]
1. Formą płatności w asgard.events są płatności za pośrednictwem systemu PayU oraz systemu
PayPal.
2. Klient zobowiązany jest uiścić płatność w ciągu 2 dni od daty złożenia zamówienia.

3. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania
Klienta.
§ 6.
[SPOSÓB DOSTAWY, DODATKOWE DANE]
1. W momencie zaksięgowania wpłaty Klienta, do Klienta zostanie wysłany e-bilet wstępu
na organizowane przez Fundację FORT wydarzenie.
2. Klient zobowiązany jest wydrukować bilet wstępu we własnym zakresie.
3. W przypadku zakupienia innych produktów obok e-biletu wstępu na organizowane wydarzenie,
produkty te zostaną wydane przez asgard.events Klientowi podczas wydarzenia
organizowanego przez asgard.events podczas rejestracji Klienta na danym wydarzeniu.
4. W związku z organizacją wydarzenia na poligonie wojskowym zarządzanym przez Ośrodek
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn im. gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego,
Klienci zobowiązani są podać podczas składania zamówienia swój numer PESEL, a dla osób
spoza Polski - nr dowodu lub paszportu oraz adres zamieszkania, zgodnie z regulaminem
wydarzenia.
§ 7.
[REKLAMACJE]
1. Asgard.events odpowiada wobec konsumentów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym
- rękojmi za wady sprzedanych towarów.
2. Reklamacje, należy kierować na adres: Fundacja FORT z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Obodrzyckiej 61, kontakt@fundacjafort.pl
3. Reklamowany produkt powinien posiadać oświadczenie reklamacyjne Klienta zawierające
opisaną przyczynę reklamacji, datę i okoliczności powstałej niezgodności. W oświadczeniu
należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer zamówienia oraz żądanie Klienta (usunięcie
wady, naprawa). Reklamowany produkt powinien być czysty i bezpieczny (higieniczny).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a Klient
zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
§8.
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]
1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować asgard.events
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik
do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta
płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został

poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu
płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie;
w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
§9.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Prezentowany katalog produktów na stronie sklepu ma jedynie charakter informacyjny i nie
stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu
na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. Wszelkiego rodzaju rabaty i promocje znajdujące się na sklepie nie mogą być łączone.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oraz wydarzeń znajdujących się w ofercie
sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych promocji oraz wyprzedaży a także
do wycofywania różnych produktów ze sprzedaży w ciągu dnia.
6. Wszystkie zdjęcia produktów a także informacje tekstowe znajdujące się w sklepie są objęte
prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie, używania do celów
handlowych, a także używanie do prezentacji na innych witrynach internetowych jest
zabronione bez pisemnej zgody.

Załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Klienta:
Imię, nazwisko …………………………
Adres zamieszkania …………………………….
Nr zamówienia …………………………….

Fundacja FORT
ul. Obodrzycka 61
61-249 Poznań

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu
asgard.events.

………………………..
Podpis

Załącznik nr 2 - Regulamin wydarzenia ASGARD DEADLOCK
Regulamin WYDARZENIA ASGARD DEADLOCK
1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja FORT z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obodrzyckiej
61, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod
numerem
0000603356,
NIP:
7822610515,
REGON:363787303,
e-mail:
kontakt@fundacjafort.pl.
2. Wydarzenie odbywa się w dniach 8-11 sierpnia 2019 r.
3. Za teren wydarzenia uznawany jest wyznaczony obszar Poligonu w Wędrzynie, będący
poligonem wojskowym zarządzanym przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
Wędrzyn im. gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego.
4. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników wydarzenia.
5. Warunki uczestnictwa w wydarzeniu:
i.
w imprezie mają prawo uczestniczyć posiadacze e-biletów zakupionych na stronie
internetowej http://asgard.events,
ii.
każdy uczestnik obowiązany jest zapoznać się z regułami i zasadami wydarzenia
organizowanego przez Fundację FORT,
iii.
każdy uczestnik obowiązany jest podać podczas składania zamówienia swój numer PESEL,
a dla osób spoza Polski - nr dowodu lub paszportu oraz adres zamieszkania (wymóg
związany z organizacją wydarzenia na poligonie wojskowym zarządzanym przez Ośrodek
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn im. gen. dyw. Dezyderego
Chłapowskiego),
iv.
każdy z uczestników powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed przystąpieniem
do wydarzenia.
6. Każdy uczestnik jest obowiązany posiadać przy sobie e-bilet, który zobowiązany jest
przedstawić w dniu rejestracji na wydarzenie. E-bilet jest przesyłany uczestnikowi drogą
mailową po opłaceniu przez uczestnika zakupu e-biletu na stronie http://asgard.events. Każdy
uczestnik zobowiązany jest wydrukować e-bilet.
7. E-bilet jest podstawą wzięcia przez uczestnika udziału w całym wydarzeniu, zgodnie z jego
programem.
8. Organizator dołożył wszelkiej staranności, by poligon w Wędrzynie został udostępniony przez
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn na czas trwania wydarzenia.
9. Organizator zastrzega, że miejsce wydarzenia - poligon w Wędrzynie - jest aktywnym
poligonem wojskowym zarządzanym przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych
i w przypadkach będących poza kontrolą Organizatora (np. ćwiczenia wojskowe, itp.)
wydarzenie może zostać odwołane (siła wyższa - pkt. 13 regulaminu).
10. Uczestnik wydarzenia traci prawo udziału i zostaje usunięty z wydarzenia na skutek:
i.
naruszenia przepisów regulaminu oraz zarządzeń i poleceń Organizatora,
ii.
wzięcia udziału w wydarzeniu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
iii.
zachowania niezgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawem
obowiązującym na terenie RP,
iv.
używania substancji wybuchowych i otwartego ognia na terenie wydarzenia bez zgody
Organizatora.

11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych
oraz zarządzeń i poleceń organizacyjno - porządkowych wydawanych przez Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, utratę, ubytek, uszkodzenie
lub zniszczenie rzeczy uczestników.
13. Organizator nie odpowiada wobec uczestników z tytułu odwołania wydarzenia
lub nienależytego przeprowadzenia wydarzenia, jeżeli odwołanie lub nienależyte
przeprowadzenie wydarzenia jest następstwem siły wyższej. Za zdarzenia siły wyższej należy
rozumieć wszelkie zdarzenia poza kontrolą Organizatora, które powodują, że przeprowadzenie
wydarzenia jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe. W szczególności takimi
zdarzeniami są: warunki atmosferyczne, zdarzenia przyrody (huragany, powodzie, trzęsienia
ziemi), zagrożenie pożarowe występujące na terenie poligonu, odwołanie udostępnienia
poligonu w Wędrzynie przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych lub przez
inny organ/jednostkę władną do podjęcia takiej decyzji, nadzwyczajne i zewnętrzne wydarzenia,
którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, rewolucja, zamieszki,
publicznie ogłoszona żałoba, itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki
działania siły wyższej.
14. Informacja o wystąpieniu przypadku siły wyższej zostanie wysłana przez organizatora mailem
do każdego z uczestników lub zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem
htpp://asgard.events.
15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 13 powyżej, Organizator nie zwraca kosztów
poniesionych przez uczestników (jak hotel, dojazd, etc.). jak i nie ponosi odpowiedzialności
za skutki działania siły wyższej.
16. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem wydarzenia należy zgłaszać Organizatorowi
w terminie 14 dni od daty zakończenia wydarzenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez
Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

