REGULAMIN
DRAFT MIXTAPE
1. Postanowienia ogólne
1.1. Wykonawcą usługi jest Big State Tomasz Zygierewicz, ul. Sopranowa 5/1 05-85
Książenice, NIP 951-219-49-92, REGON 360182924
1.2. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2021r. do odwołania lub wprowadzenia nowego
Regulaminu. Aktualna wersja pod adresem https://draftliga.pl/regulaminmixtape.pdf
2. Pojęcia
2.1. Organizator Rozgrywek - Klub Sportowy Draft sp. z o.o. ul. Bytnara J. "Rudego"
23/25, 02-645 Warszawa NIP 5213775035, KRS 671250, REGON 366937795
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wysokość kapitału zakładowego
20.000 zł
2.2. Sezon – cykl rozgrywek organizowanych przez Organizatora Rozgrywek, którego
dotyczy dana oferta
2.3. Zawodnik – Kupujący lub osoba wyspecyfikowane przez Kupującego (przykładowo
dziecko). Zawodnik musi być uczestnikiem rozgrywek danego Sezonu
2.4. Mixtape – kompilacja video, składająca się z najlepszych zagrań Zawodnika
3. Wymagania techniczne
3.1. Do korzystania z Usługi koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci
Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka)
oraz konto poczty elektronicznej (email)
3.2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we
własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.
4. Opis usługi
4.1. Przedmiotem usługi jest wykonanie kompilacji video Mixtape.
4.2. Mixtape składa się z wszystkich bądź najlepszych zagrań Zawodnika, nagranych w
trakcie meczów. W zależności od ilości dostępnych materiałów czas trwania filmu
może wynosić od 1min do 9min.
4.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za dobór akcji
4.4. Gwarantowane jest umieszczenie akcji z kategorii: Punkty, Asysty, Bloki, Nagrody
(jeśli są dostępne). W przypadku małej ilości akcji dodane mogą zostać również
akcje z kategorii: Rzuty wolne, Przechwyty, Zbiórki
4.5. Dodatkowe warunki mogą być zawarte w formularzu zamówienia.
4.6. Zakończeniem usługi wysłanie Kupującemu pliku video za pośrednictwem serwisu
do przesyłania plików. Film dostępny jest przez 7 dni, Kupujący zobowiązany jest w
tym czasie do pobrania pliku.
4.7. Jednocześnie film umieszczany jest w serwisie Youtube i adres podany
Kupującemu. Film zostanie umieszczony jako Niepubliczny, tj. dostępny jedynie dla
osób posiadających adres internetowy filmu. Film może być także upubliczniony na
życzenie Kupującego
4.8. Termin wykonania usługi podany jest w formularzu zamówień i potwierdzeniu
zamówienia.
5. Zgody obowiązkowe
5.1. Wyrażam zgodę na przekazanie materiałów video i zdjęcia profilowego Wykonawcy
przez Organizatora Rozgrywek
5.2. Wyrażam zgodę na umieszczenie ww. filmu Mixtape na kanale Youtube
Organizatora Rozgrywek.

6. Płatność
6.1. Wpłaty za usługę należy dokonać za pomocą przelewu błyskawicznego po
wypełnieniu formularza zamówień. Wpłata zwykłym przelewem na konto
Wykonawcy NIE jest równoznaczna z przyjęciem zamówienia.
7. Reklamacje i warunki rozwiązania umowy
7.1. Kupujący ma prawo do pełnego zwrotu wpłaty jeśli zwrot następuje przed
zakończeniem zbierania zapisów
7.2. Kupujący nie ma prawa do zwrotu/rozwiązania umowy po wykonaniu usługi, jeśli
usługa została wykonana zgodnie z zamówieniem.
7.3. Kupujący ma prawo do Reklamacji w terminie do 7 dni od wykonania usługi.
Przedmiotem reklamacji może być błędne wykonanie filmu, w szczególności: akcje
niewłaściwego Zawodnika, akcje odbywające się poza kadrem, wady obrazu
uniemożliwiające oglądanie filmu, błędy pliku.
7.4. Przedmiotem Reklamacji NIE jest użycie innych akcji niż życzyłby sobie Kupujący,
ani konkretna długość filmu, o ile jest zgodna z zamówieniem
7.5. W przypadku złożenia Reklamacji Wykonawca ma 14 dni na wykonanie nowego
filmu, w przeciwnym razie zobowiązany jest zwrócić całą kwotę.
8. Bezpieczeństwo danych osobowych
8.1. Administratorem danych osobowych jest: Big State Tomasz Zygierewicz, ul.
Sopranowa 5/1 05-85 Książenice, NIP 951-219-49-92, REGON 360182924. Kontakt
do osoby Tomasz Zygierewicz, tel: 502072069, mail:
tomasz.zygierewicz@gmail.com
8.2. Kto ma dostęp do danych i po co je przechowujemy: Dostęp do wszystkich
kontaktów ma Wykonawca usługi. Dostęp do danych posiada również firma
księgowa obsługująca Wykonawcę.
8.3. Jak przechowujemy Twoje dane: Na zaszyfrowanych urządzeniach elektronicznych
(telefony, komputery).
8.4. Jak długo przechowujemy dane: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez
okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą
przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i
podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego,
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszego
regulaminu, będzie rozpoznawał sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności
Wykonawcy.
9.2. Kupujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu.

