AKADEMIA BRAMKARSKA
TOTAL GOALKEEPING
UL. LEGNICKA 65
54-206 WROCŁAW
NIP 8952012049

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "totalgoalkeeping.pl"
obowiązujący od 01.10.2019 r.
§ I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.totalgoalkeeping.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.totalgoalkeeping.pl, prowadzony jest przez Akademię
Bramkarską Total Goalkeeping z siedzibą we Wrocławiu (54-206) przy ul. Legnickiej 65, NIP:
8952012049.
4. Dane kontaktowe:
Akademia Bramkarska Total Goalkeeping
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
Tel: 579927403
Mail: akademia@totalgoalkeeping.pl
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
a.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
internetowego dlabramkarza.pl;
b.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.);
c.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Akademia
Bramkarska Total Goalkeeping niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
d.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu
internetowego dlabramkarza.pl;
e.
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dlabramkarza.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez
Akademia Bramkarska Total Goalkeeping;
f.
Total Goalkeeping – Akademia Bramkarska Total Goalkeeping z siedzibą we Wrocławiu (54-206)
przy ul. Legnickiej 65, NIP: 8952012049
g.
Produkt – wszelkie materiały prezentowane w Sklepie internetowym;
h.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Akademia Bramkarska Total Goalkeeping z siedzibą we Wrocławiu (54-206) przy ul.
Legnickiej 65, NIP: 8952012049, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
i.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
j.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
z 2014 r., poz. 827);
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k.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności warunki i
zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania
Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady
postępowania reklamacyjnego.
7. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są autorskimi materiałami, do
których wszelkie prawa posiada Akademia Bramkarska Total Goalkeeping.
8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie www.totalgoalkeeping.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
10. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz
ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
1. Warunkiem

rozpoczęcia

korzystania

ze

Sklepu

internetowego

jest

odwiedzenie

strony

www.totalgoalkeeping.pl.
2. Zakupów dokonywać można bez konieczności rejestracji. Klient podczas procesu dokonywania
zamówienia zostanie poproszony o akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Total Goalkeeping może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również
może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.
podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b.
dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
c.
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Total Goalkeeping za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub
godzące w dobre imię Total Goalkeeping.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w
ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie
do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
w Internecie.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b.
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
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c.

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d.
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Total
Goalkeeping
e.
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego;
f.
korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Prezentowane w Sklepie Produkty mają charakter autorskich treści w postaci szkoleń, ebooków itp.
2. Dokonując zakupu Produktu, Klient otrzymuje ograniczony czasowo dostęp online do wybranych treści.
Cena oraz czas ważności dostępu do treści określony jest w opisie każdego Produktu.
3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę
internetową www.totalgoalkeeping.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności
techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Jednorazowo można dokonać zakupu jednego produktu.
5. Wybrany Produkt można kupić za
6. W celu dokonania zakupu Produktu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz naciśnięcie przycisku „KUP TERAZ”. Zamówienie
złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Total Goalkeeping Umowy
sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient zostanie przekierowany na platformę płatności online, poprzez którą
zobowiązany jest dokonać płatności wybranym przez siebie sposobem.
9. Po dokonaniu skutecznej płatności Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym hasło dostępu, adres www, pod
którym znajduje się zakupiony Produkt oraz termin ważności dostępu do treści.
10. Po dokonaniu skutecznej płatności Klient zostanie także przekierowany na stronę www z zakupionymi
treściami. Od tego momentu uznaje się, że doszło do zrealizowania Zamówienia.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
§ IV. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient
będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość
dotyczącą dostępu do treści cyfrowych nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku
zrealizowania przez Sklep zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy możliwe jest jedynie w przypadku udokumentowanych problemów technicznych
związanych z dostępem do treści. Wówczas Klient składa Reklamację poprzez wysłanie stosowanej
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3.
4.

5.

6.

informacji na adres akademia@totalgoalkeeping.pl. Czas na odstąpienie od umowy w wyżej
wymienionym przypadku zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 r. poz. 827) wynosi 14 dni.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument otrzymał dostęp
do Produktu.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania
przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
określonego w pkt. 2. § IV.
W przypadku odstąpienia od umowy Total Goalkeeping niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zakupionego przez Konsumenta Produktu zwróci mu wszystkie otrzymane od niego
płatności.
Zwrot płatności zostanie dokonany przez Total Goalkeeping przy użyciu tego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u
powiatowych rzeczników konsumentów.
3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i
działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą,
a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się
również do kontaktu bezpośrednio z Total Goalkeeping.

§ X. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia
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2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Total Goalkeeping zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie
w terminie wskazanym przez Total Goalkeeping, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni
kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o
zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo
poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres
poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości
o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych
zmian.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. i obowiązuje do umów zawartych
od tego dnia.
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