
Regulamin Banku Podróży 25. Pol’and’Rock Festiwal 2019 

1. O Banku Podróży 

1.1. Platforma internetowa „Bank Podróży” (dalej jako „Bank Podróży) powstała, żeby połączyć ze 

sobą osoby, które chcą wspólnie jechać na 25. Pol’and’Rock Festival (dalej jako „Festiwal”). 

1.2. Administratorem Banku Podróży jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 

organizator Festiwalu. 

1.3. Fundacja WOŚP nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy użytkownikami – Bank Podróży 

służy wyłącznie umieszczaniu ogłoszeń dotyczących wspólnych przejazdów na Festiwal. 

 

2. Sposób funkcjonowania Banku Podróży 

2.1. W Banku Podróży można zostawiać następujące ogłoszenia dotyczące dojazdu na Festiwal: 

A. osób, które mają do zaproponowania miejsce np. we własnym samochodzie, 

autobusie itp., 

B. osób, które takiego miejsca poszukują,  

C. osób, które chcą wspólnie jechać środkami transportu zbiorowego. 

2.2. Wymiana informacji między osobą, która umieściła ogłoszenie a osobą chętną do skorzystania 

z zamieszczonego ogłoszenia odbywa się poza Bankiem Podróży – za pośrednictwem kanałów 

komunikacji udostępnionych przez użytkowników np.  drogą mailową. 

2.3. Umieszczenie ogłoszenia w Banku Podróży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie i upublicznienie w Banku Podróży treści ogłoszenia wraz z podanym przez 

użytkownika adresem e-mail. 

2.4. Publikacja ogłoszenia następuje po potwierdzeniu oferty za pośrednictwem linku 

aktywacyjnego przesłanego na podany przez użytkownika adres e-mail. 

2.5. Bank Podróży ma charakter niekomercyjny. W Banku Podróży można umieszczać ogłoszenia 

związane ze wspólnym ponoszeniem kosztów przejazdu, ale muszą one być wyraźnie 

oznaczone (prosimy o pamiętanie, iż pobieranie kwot wyższych niż odpowiednia część 

rzeczywiście poniesionych kosztów – paliwo, opłaty drogowe, skutkuje obowiązkiem 

uiszczenie podatku od uzyskanego dochodu). 

 

3. Zbiór zasad Banku Podróży 

3.1. Dostęp do Banku Podróży jest ogólnodostępny i dlatego prosimy o zachowanie powszechnie 

przyjętej kultury osobistej i nie używanie w swoich wpisach wulgaryzmów - nawet jeśli ich 

celem nie jest obrażenie innych osób. 

3.2. W Banku Podróży nie można umieszczać ogłoszeń niezwiązanych z dojazdem na Festiwal, 

a także ogłoszeń nieobyczajnych. 

3.3. Zabrania się korzystania z danych użytkowników (w tym adresu e-mail) w celach innych niż 

umówienie się na dojazd na Festiwal. 

3.4. Organizator Banku Podróży zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów (bez podania 

przyczyny i bez uprzedzenia), jeśli są one sprzeczne z celem istnienia Banku Podróży lub 

z dobrymi obyczajami. 

3.5. Organizator Banku Podróży nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsca podczas 

podróży, w czasie kontaktu między osobami korzystającymi z Banku Podróży oraz za realizację 

zawartych porozumień. 

 

 

 


