
Regulamin serwisu www.poradniki24h.pl 

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu 
WWW.PORADNIKI24H.PL. 

Wszystkie osoby które chcą zamieszczać informacje prasowe, artykuły 

sponsorowane w naszym portalu, powinny zapoznać się z regulaminem i 
postępować zgodnie z jego postanowieniami. 

Administrator – Firma Aplit – Grzegorz Malinowski z siedzibą w Koninie, 
przy  

ul. Karłowicza 8/32, NIP: 665-180-95-85, REGON: 300137480 

www.prasa24h.pl – serwis obsługiwany przez Administratora 

Reklamodawca (użytkownik) – osoba fizyczna, bądź osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie 
reklamy w serwisie www.prasa24h.pl 

Opłata abonamentowa – uiszczane przez Klienta wynagrodzenie za usługi 

świadczone na podstawie przesłanego zamówienia oferowanego przez 
Serwis na rzecz Klienta 

§1 Dodawanie artykułów 

Aby dodać artykuł/ informację prasową należy: 

1. Przesłać gotowy materiał poradnikowy bądź prasowy na adres 

redakcja@prasa24h.pl  nie częściej niż raz na trzy miesiące w opcji 
darmowej. Częstsze przesyłanie informacji prasowych jest 

równoznaczne ze zgodą na otrzymanie płatnej oferty na 
jednorazową publikację w kwocie 25 zł netto + VAT. 

Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z oferty. 
2. W ramach abonamentu rocznego (200 zł netto+ VAT) Użytkownik 

ma prawo do przesłania maksymalnie dwóch informacji prasowych w 

tygodniu. 

Wszelkie zapytania prosimy kierować do Redaktor Naczelnej serwisu pani 
Małgorzaty Michalska (redakcja@prasa24h.pl, 63-242-12-95).  

Wymagania dotyczące zamieszczanych artykułów/ informacji 

prasowych: 

1. Przede wszystkim treść artykułu musi być unikalna. 
2. Tylko w artykułach sponsorowanych mogą znajdować się aktywne 

linki do strony www Klienta. 
3. Zawartość artykułu powinna być poprawna językowo oraz 

stylistycznie. 
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4. Do publikacji należy załączyć grafikę bądź logo (JPG.), która 

powinna być powiązana tematycznie z tematyką artykułu. 
5. Treść zamieszczanych informacji prasowych/artykułów nie może być 

sprzeczna z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz normami 

prawnymi obowiązującymi w Polsce. 
6. W przypadku stwierdzenia, że treść narusza obowiązujące przepisy 

prawa oraz postanowienia niniejszego regulaminu Administratorzy 
www.poradniki24h.pl mają prawo do usunięcia/wyłączenia 

informacji prasowej/artykułu ze wskazaniem przyczyn takiego 
postępowania. 

7. Odpowiedzialność za treść informacji ponosi Użytkownik. W 
przypadku, gdy zostaną naruszone (autorskie prawa majątkowe, 

prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) 
Użytkownik będzie zobowiązany naprawić szkodę w całości, 

łącznie ze zwrotem kosztów postępowań prawnych. 

§2 Przedruk artykułów i kopiowanie treści 

1. Kopiowanie treści z serwisu www.prasa24h.pl jest surowo 
zabronione. 

( Tylko partnerzy serwisu posiadający ważne umowy mogą pobierać 
treść zamieszczoną w portalu). 

§3 Zasady dokonywania płatności, reklamacji. 

1. Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie artykułu w serwisie 
wynosi 7 dni od daty doręczenia faktury proforma wystawionej przez 

Administratora. 
2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad i usterek 

zamieszczonej prezentacji, bądź innej reklamy w stosunku do 
złożonego zamówienia u handlowca. 

3. Reklamację rozpatruje pracownik upoważniony przez 
Administratora. 

4. Reklamacja może być uzasadniona, bądź nie. Jeśli reklamacja jest 

uzasadniona Administrator zobowiązany jest usunąć wady i usterki 
prezentacji, bądź innej zamówionej reklamy, np:. (poprzez jej 

ponowne zamieszczenie w Serwisach, chyba że strony ustalą inną 
formę usunięcia uchybienia.) 

5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika od obowiązku zapłaty 
za zamieszczenia reklamy w Serwisach. 

6. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora. 

§5 Prywatność. 

1. Proces wystawienia faktury wiąże się z przekazaniem danych 
osobowych i danych firmowych (podaniem imienia i nazwiska, 



adresu e-mail, nazwy instytucji którą reprezentuje. Użytkownik sam 

decyduje, które dane będą opublikowane w serwisie 
www.prasa24h.pl 

2. Użytkownik ma prawo do zmiany wszelkich opublikowanych danych 

teleadresowych zgłaszając ten fakt na redakcja@prasa24h.pl 
3. Dane zbierane podczas rejestracji nie są sprzedawane ani 

udostępniane osobom trzecim! 
4. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich. 

§6 Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w całości 
lub w części i obowiązywać w nowym brzmieniu od momentu 

opublikowania go na stronie internetowej. 
2. Korzystanie przez firmę z serwisu równoznaczne jest z wyrażeniem 

przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu. 
3. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne 

korzystania z serwisów. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 17.05.2017. 
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