REGULAMIN
Programu „Mój ul w Banku Pszczelim”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://takdlapszczol.pl/ jest
Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru
stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270577,
NIP: 8133487258, REGON: 180197589, zwane w dalszej części Regulaminu:
„Stowarzyszeniem lub Administratorem danych”.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w programie „Mój ul w Banku
Pszczelim” który to program realizowany jest przez Stowarzyszenie „Pro Regione”
z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 oraz warunki i zasady korzystania przez
Użytkowników z modułu do przekazywania płatności w ramach programu i za pomocą
operatora płatności.
3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych terminów pisanych wielką
literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich używania
wyraźnie wynika co innego:
1) ABONAMENT - należy przez to rozumieć opłacone z góry prawo do wspierania
wybranego ula wraz z przypisaną do niego rodziną pszczelą w ramach programu „Mój
ul w Banku Pszczelim” wykupione przedterminowo przez Użytkownika,
2) PROGRAM „Mój ul w Banku Pszczelim” – program wspierający edukację
pszczelarską, umożliwiający Użytkownikom objecie opieką rodziny pszczelej
w wybranym przez siebie ulu oraz finansowanie ich utrzymania, leczenia a także
otrzymywania produktów pszczelich pochodzących z wybranego ula.
3) REGULAMIN – niniejszy dokument szczegółowo określający zasady udziału
w programie „Mój ul w Banku Pszczelim”,
4) REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu w systemie strony
internetowej działającej pod adresem: https://takdlapszczol.pl przez Użytkownika
konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez
Stowarzyszenie. Utworzenie konta oraz dokonanie opłaty wstępnej, będzie
równoznaczne z przystąpieniem przez Użytkownika do programu „Mój ul w Banku
Pszczelim”,
5) OPŁATA WSTĘPNA – opłata wnoszona przez Użytkownika w trakcie przystąpienia
do programu „Mój ul w Banku Pszczelim”, która traktowana jest także jako
Abonament za pierwszy miesiąc.
6) STOWARZYSZENIE – Stowarzyszenie „Pro Regione” z siedzibą w (36-016)
Chmielnik 245 wpisane do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 18019758,
7) STRONA
INTERNETOWA
–
strona
działająca
pod
adresem:
https://takdlapszczol.pl za pomocą, której realizowany jest program „Mój ul w Banku
Pszczelim”,
8) UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale
posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej dostępnej pod
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adresem: https://takdlapszczol.pl/za pomocą, której można przystąpić do programu
„Mój ul w Banku Pszczelim”.
9) USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002
r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
10) USTAWA – rozumie się przez to w zależności od kontekstu użytego w niniejszym
Regulaminie: ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.
459 z późn. zm.), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002
r. (Dz. U. z 2002 r., Nr. 144, poz. 1204, z poźn. zm.), ustawę o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
§ 2.
Zasady korzystania ze strony internetowej „takdlapszczol.pl”
1. W ramach prowadzenia strony internetowej pod adresem: https://takdlapszczol.pl/
Stowarzyszenie zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
3. Stowarzyszenie może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z konta utworzonego
podczas Rejestracji lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości usług strony
internetowej w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego
Regulaminu, a w szczególności, gdy:
1) Użytkownik podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzające
w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2) Użytkownik dopuścił się za pośrednictwem Strony internetowej naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników
Strony internetowej,
3) Użytkownik przekazywał za pośrednictwem Strony internetowej treści zabronione
przez przepisy prawa.
4. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Strony internetowej,
nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia.
5. W celu przystąpienia do Programu „Mój ul w Banku Pszczelim” za pośrednictwem Strony
internetowej oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem tej strony, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta
poczty elektronicznej.
6. Przed zarejestrowaniem konta, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik winien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła
i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego konta. Stowarzyszenie nie ponosi
odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom
trzecim. Podczas zakładania konta Użytkownik jest zobowiązany do podania
prawidłowych danych osobowych/firmowych: imienia i nazwiska/nazwy firmy,
dokładnego adresu zamieszkania/siedziby firmy, dokładnego adresu dostawy, adresu
poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, numeru NIP firmy.
8. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych Strony internetowej wymagany
jest dostęp do Internetu oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty
elektronicznej (e-mail). Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych niezbędnych do
współpracy ze stroną internetową.
9. Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia sobie dostęp do
infrastruktury niezbędnej do korzystania ze Strony internetowej.
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10. Stowarzyszenie uprawnione jest do zawieszania świadczenia Usług elektronicznych oraz
wstrzymania działań Strony internetowej na okres niezbędny do wykonania działań
modernizacyjnych lub konserwacyjnych dotyczących Strony, o czym każdorazowo
poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego
komunikatu na Stronie internetowej i przesłanie go za pośrednictwem poczty
elektronicznej na podany podczas Rejestracji adres e-mail.
§ 3.
Zasady udziału w Programie „Mój ul w Banku Pszczelim”
1. Użytkownik, który decyduje się na przystąpienie do Programu „Mój ul w Banku
Pszczelim”, dokonuje Rejestracji na Stronie internetowej działającej pod adresem
https://takdlapszczol.pl/, wpłaca Opłatę wstępną na rzecz Stowarzyszenia, wybiera
Abonament oraz dokonuje wyboru dedykowanego ula wraz z przypisaną do niego rodziną
pszczelą. Wybrany w ramach Programu ul może zostać oznaczony imieniem i nazwiskiem
lub pseudonimem Użytkownika.
2. Szczegóły dotyczące wysokości Opłaty wstępnej oraz poszczególnych modułów
Abonamentu a także ewentualnych dodatkowych opłat związanych z Programem „Mój ul
w Banku Pszczelim” zostały określone w załączniku do niniejszego Regulaminu.
3. Przystępując do Programu „Mój ul w Banku Pszczelim”, Użytkownik nabywa prawo do
otrzymywania produktów pszczelich pochodzących z wybranego w ramach Programu ula,
które są mu dostarczane przez Stowarzyszenie przez okres udziału Użytkownika
w Programie.
4. Użytkownik, który przystąpił do Programu nie staje się właścicielem ula oraz przypisanej
do niego rodziny pszczelej, nie uzyskuje także żadnego prawa do jakichkolwiek
gratyfikacji wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie gospodarki pasiecznej za
wyjątkiem dostaw produktów o których mowa w niniejszym Regulaminie.
5. Wybrany przez Użytkownika ul wraz z pszczołami zlokalizowany jest w pasiece
wskazanej przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie zobowiązuje się do opieki nad
wybranym ulem i przypisaną do niego rodziną pszczelą zgodnie z dobrą praktyką
pszczelarską z zachowaniem należytej staranności oraz dbałością o higienę wewnętrzną
ula i pozyskanych z niego produktów pszczelich.
6. W ramach Abonamentu Użytkownik opłaca wszystkie koszty związane z utrzymaniem
wybranego ula i przypisaną do niego rodziną pszczelą w tym także koszty ubezpieczenia,
leczenia oraz ewentualnej utylizacji rodziny pszczelej w przypadku jej zalecenia przez
lekarza weterynarii, a także koszty comiesięcznej przesyłki wybranych produktów
pszczelich.
7. W przypadku wystąpienia choroby pszczół i braku możliwości ich leczenia w ramach
uregulowanego przez Użytkownika Abonamentu lub w przypadku wytrucia lub
zniszczenia rodziny pszczelej przez osoby trzecie, Stowarzyszenie nie ma obowiązku
odtworzenia ula. Użytkownik, który w powyższym przypadku chce kontynuować
Abonament dokonuje wpłaty dodatkowych środków na ponowne odtworzenie rodziny
pszczelej o ile koszty odtworzenia rodziny przewyższą kwotę uzyskanego ubezpieczenia.
8. W ramach wybranego Abonamentu Użytkownik otrzyma od Stowarzyszenia comiesięczną
przesyłkę z miodem lub wybranymi produktami pszczelimi. Przesyłki realizowane będą
za pośrednictwem wybranego przez Stowarzyszenie operatora pocztowego i będą
zawierały słoiki miodu których ilość i pojemność zostanie określona w załączniku do
niniejszego Regulaminu. Stowarzyszenie zapewnia ciągłość dostaw produktów pszczelich
także w okresie zimowym. Decyzją Użytkownika maksymalnie dwa słoiki miodu mogą
być zastąpione innymi wybranymi produktami pszczelimi, które pochodzą z wybranego
przez Użytkownika ula według ich aktualnej dostępności.
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9. W przypadku, gdy Użytkownik wskaże błędny adres doręczenia lub nie odbierze przesyłki
i zostanie ona zwrócona do Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nada ponownie przesyłkę na
wskazany przez Użytkownika adres pod warunkiem uregulowania przez niego opłat
związanych z ponowną wysyłką produktów. O wysokości opłat związanych z ponownym
wysłaniem produktów Użytkownik zostanie powiadomiony przez Stowarzyszenie za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dostarczania miodu lub innych produktów
pszczelich także z zasobów pasieki w szczególności na początku programu gdy utworzenie
ula dla konkretnego Użytkownika nie gwarantuje natychmiastowego przekazywania
zindywidualizowanego miodu i produktów co wiąże się z początkowym rozruchem ula
a także w przypadku wyczerpania zasobów.
11. Za dodatkową opłatą niezależną od wybranego Abonamentu i uiszczonej Opłaty wstępnej
Stowarzyszenie będzie prowadziło dla Użytkownika streaming video z widokiem na
wybrany w ramach Programu ul. Ze względów technicznych Stowarzyszenie zastrzega
sobie prawo do rezygnacji z transmisji indywidualnych dla każdego ula z osobna.
12. Użytkownik w ramach wybranego Abonamentu ma prawo do wizyt w pasiece, w której
znajduje się objęty Programem ul. Wizyty w pasiece są możliwe dwa razy w sezonie (okres
od kwietnia do września). Użytkownik w ramach dodatkowego zamówienia może
zorganizować wizytę w pasiece dla większej liczby osób (np. spotkania rodzinne, firmowe),
które będą realizowane przez Stowarzyszenie za dodatkową opłatą.
13. Na potrzeby realizacji Programu „Mój ul w Banku Pszczelim” Stowarzyszenie dokonuje
dla Użytkowników zakupu rodziny pszczelej lub przekazuje ją z własnych zasobów.
14. Użytkownik ma prawo zrezygnować z udziału w Programie „Mój ul w Banku Pszczelim”.
Rezygnacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając
oświadczenie o rezygnacji z Programu na adres e-mail: maciej@takdlapszczol.pl. Na tej
podstawie Stowarzyszenie we współpracy z operatorem płatności dokonuje zakończenia
pobierania opłaty abonamentowej z konta Użytkownika. O zakończeniu udziału
w Programie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Rezygnacja Użytkownika z udziału w Programie „Mój ul w Banku
Pszczelim” jest skuteczna po zakończeniu podstawowego okresu abonamentowego,
wynoszącego 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
§ 4.
Zasady regulowania opłat i abonamentu w ramach Programu
1. Opłaty związane z przystąpieniem do Programu „Mój ul w Banku Pszczelim” w tym także
Abonament Użytkownik realizuje w formie pieniężnej w złotych polskich.
2. Opłaty i Abonament, mogą zostać przekazane przez Użytkownika za pomocą przelewu
elektronicznego lub karty płatniczej (kredytowej lub debetowej),
3. Przelewy wskazane w ust. 2 pkt 1) odbywają się za pośrednictwem wybranego przez
Stowarzyszenie operatora płatności.
4. Użytkownik decydując się na wpłaty darowizny za pośrednictwem operatora płatności
oraz wybierając określony Abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne
pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej
wysokości wartości opłaty za Abonament. Opłata będzie pobierana przez operatora
płatności raz w miesiącu przez wybrany okres.
5. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty
i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora
płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzia
umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora za
pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.
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6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności za pośrednictwem operatora płatności dostępne są
na stronie internetowej wybranego operatora.
7. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem Opłat i Abonamentu na rzecz
Stowarzyszenia, Użytkownik może zgłosić ten fakt Stowarzyszeniu lub operatorowi
płatności.
8. Użytkownik może zgłosić reklamację do operatora płatności, jeżeli usługi przewidziane
w regulaminie operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie
z jego postanowieniami.
§ 5.
Ochrona Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku
z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: Stowarzyszenie „Pro Regione”
z siedzibą w (36-016) Chmielnik 245 wpisane do rejestru stowarzyszeń i przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000270577, NIP: 8133487258, REGON: 180197589.
2. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu rozliczenia
przekazanych przez nich Opłat i Abonamentu, prowadzenia sprawozdawczości
finansowej oraz kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z Użytkownikami.
Zgromadzone przez Stowarzyszenie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Stowarzyszeniu dobrowolnie, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie przystąpienia do Programu
uniemożliwi jego skuteczne zrealizowanie.
4. Każdy kto przekaże Stowarzyszeniu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z prawem.
5. Stowarzyszenie zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego
zbioru. Stowarzyszenie może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik
naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne
do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub w
przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne w zakresie dochodzenia roszczeń
przez Stowarzyszenie lub Użytkownika.
6. Stowarzyszenie chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby
nieupoważnione.
7. Stowarzyszenie przekazuje dane osobowe Użytkownika operatorowi płatności w zakresie
niezbędnym do realizacji tej płatności.
8. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w osobnym
dokumencie występującym pod nazwą: „Polityka Prywatności” dostępnym na Stronie
internetowej https://takdlapszczol.pl. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim
szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie
w ramach Programu „Mój ul w Banku Pszczelim” w tym podstawy, cele i zakres
zbieranych danych osobowych.
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9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Stowarzyszenie, Użytkownika powinien kierować na adres: info@proregione.org
z dopiskiem „Dane Osobowe”.

§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli okazałoby się, że jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostałaby uznana za
nieważną, bezskuteczną lub niemożliwą do wykonania, albo też została za taką uznana
mocą decyzji organu administracji lub orzeczenia sądowego, lub zmianie uległ stan prawny
albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie Regulaminu w określonej
części, to pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy i nie narusza to jej skuteczności
i ważności, zaś Strony kierując się dobrą wolą i celami Regulaminu mogą negocjować
postanowienia zastępcze nadające się do wykonania.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Stowarzyszeniem, a Użytkownikiem, zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem: https://takdlapszczol.pl/
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez
Obdarowanego, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od dnia udostępnienia ich na stronie
https://takdlapszczol.pl/.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Mój ul w Banku Pszczelim
Pakiet

1 słoik miodu x 730 g 2 słoiki miodu x 730 g 4 słoiki miodu x 730 g
/ mc
/ mc
/ mc

opłata wstępna
w 1 miesiącu

250,00 zł brutto

350,00 zł brutto

450,00 zł brutto

opłata abonamentowa
od 2-go miesiąca

250,00 zł brutto

350,00 zł brutto

450,00 zł brutto

przesyłki InPost

bezpłatnie
1 przesyłka / mc

bezpłatnie
1 przesyłka / mc

bezpłatnie
1 przesyłka / mc

podstawowy okres
abonamentowych

min. 12 mcy

min. 12 mcy

min. 12 mcy

Forma rozliczenia

cykliczne obciążenie karty za pośrednictwem PayU

Przesyłki z miodem wysyłane są od drugiego miesiąca.
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