
Regulamin promocji  „strona za 1 zł”

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji organizowanej przez Webidemic Michał 
Dobrychłop ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław NIP: 8862871458

§2. Czas trwania Promocji.

1. Promocja trwa od 25.06.2022r. Do 25.06.2023
2. Organizator może przedłużyć, zakończyć lub wstrzymać promocję w dowolnym terminie, bez
podania przyczyny.

§3. Przedmiot Promocji.

1. Przedmiotem promocji jest usługa stworzenia responsywnej strony internetowej w oparciu o 
system CMS Wordpress w cenie 1 zł netto.
2. Usługa ograniczona jest następującymi zasadami:
a) Maksymalna liczba podstron – 12
b) Maksymalna liczba zmian projektu – 2
c) Maksymalna liczba poprawek – 25
d) Strona zostanie wykonana wyłącznie w języku polskim.
e) Wszelkie treści tekstowe i graficzne muszą zostać dostarczone przez zamawiającego. Istnieje 
możliwość zlecenia napisania treści na stronę zgodnie z cennikiem pod adresem 
https://webidemic.pl/cennik/
f) Dodatkowa funkcjonalność wymagająca zakupu wtyczek lub licencji oraz integracja wymagająca
kluczy API jest usługą dodatkowo płatną, wycenianą zgodnie z cennikiem lub indywidualnymi 
ustaleniami.

§4. Zasady i warunki Promocji.

1. Promocja skierowana jest do osób będących przedsiębiorcami (osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz inne 
podmioty posiadające numer REGON) mających adres lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.
2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zaznajomienie się z niniejszym regulaminem 
promocji oraz poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem 
https://webidemic.pl/stronaza1zl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru spośród poprawnie wypełnionych zgłoszeń 5 
przedsiębiorców, którzy będą mogli wziąć udział w promocji w danym miesiącu.
4. Organizator poinformuje o podjętej decyzji dotyczącej udziału w promocji drogą mejlową lub 
telefoniczną na podany w zgłoszeniu numer telefonu w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia.
5. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy, uczestnik biorący udział w promocji, 
zobowiązany jest do zakupu dowolnego hostingu będącego w ofercie firmy Webidemic, dostępnego
pod adresem https://webidemic.pl/hosting, na okres 24 miesięcy.

§5 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym 
czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych 
przez Uczestników.


