REGULAMIN KLUBU PRZYJACIÓŁ EXPRESSELBLĄG I TRUSO TV
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Przyjaciół ExpressElblag i TRUSO TV – zwany dalej „Klubem”, jest dobrowolną struktura
działającą w obrębie serwisu ExpressElblag.
2. Klub Przyjaciół ExpressElblag i TRUSO TV jest klubem nieformalnym.
3. Klub swoją działalnością opiera na niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”) i
regulaminie
serwisu
ExpressElblag,
dostępnego
pod
adresem:
www.expresselblag.pl/regulamin (ww. serwis dalej jako „Serwis”), który to regulamin Serwisu
znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.
4. Klub nie posiada podmiotowości prawnej.
5. Do Klubu stając się w konsekwencji Klubowiczem (lub „członkiem Klubu”) należeć może każdy
czytelnik sympatyzujący z pracą serwisu ExpressElblag i widz sympatyzujący z telewizją
TRUSO TV, który w dniu zawarcia umowy ma ukończone przynajmniej 16 lat, który
dodatkowo wyrazi chęć dokonania subskrypcji płatnej, tym samym opłacając członkostwo w
Klubie na czas określony obowiązującą stawką, lub, w sytuacji skorzystania z odpowiedniej
promocji, podejmujący bezpłatną subskrypcję, na czas trwania promocji.
6. Członkostwo w Klubie jest przyznawane na czas określony, odpowiadający okresowi na jaki
wykupiono subskrypcję, z zastrzeżeniem kolejnego ustępu, albo odpowiadający okresowi, na
jaki uzyskano bezpłatną subskrypcję.
7. Dostęp do treści Klubu, jak zdefiniowano w pkt III ust. 1 Regulaminu, członek Klubu uzyskuje
w dacie zawarcia umowy, o ile zażąda on dostępu do niego przed upływem okresu 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w którym to okresie można od umowy odstąpić bez podawania
jakichkolwiek przyczyn. W przypadku, gdy nie zażąda on dostępu do treści przed upływem
14‐dniowego okresu dostęp do treści Klubu będzie mu przyznany po upływie wskazanego
okresu, na czas odpowiadający okresowi na jaki wykupiono subskrypcję. W takim przypadku
umowa kończy się po upływie okresu na jaki wykupiono subskrypcję, a okres ten zaczyna się
po upływie 14 dnia na odstąpienie do umowy.
8. Członkostwo w Klubie jest odnawialne, co oznacza, że osoba może przedłużyć lub wznowić
swój status członkostwa przez opłacenie subskrypcji na dalszy okres, w przypadku osób, które
uprzednio dokonały opłaty subskrypcji, lub przez pierwsze opłacenie subskrypcji w przypadku
osób, które uzyskały uprzednio status członka Klubu w związku ze skorzystaniem z
odpowiedniej promocji.
9. Warunkiem uzyskania statusu członka Klubu jest:
a. posiadanie Konta w Serwisie (zgodnie z regulaminem Serwisu) oraz
b. opłacenie przynajmniej najniższej opłaty za dostęp do przywilejów klubowych,
ewentualnie skorzystanie z oferty promocyjnej pozwalającej na bezpłatną subskrypcję na
czas określony
c. dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe jak wskazano w
regulaminie Serwisu.
10. Założenie Konta następuje wedle zasad wyrażonych w regulaminie Serwisu..
11. Konto i jego istnienie jest niezależne od członkostwa w Klubie, z którym to członkostwem
związane są określone przywileje.
12. Liczba miejsc w Klubie jest nieograniczona, a członkostwo dobrowolne.

13. Zakazane jest udostępnianie Konta innym osobom.
II.
CELE
1. Do celów Klubu należy:
A) Tworzenie społeczności zrzeszonej wokół dorobku serwisu ExpressElblag i telewizji
TRUSO TV
B) Propagowanie czytelnictwa lokalnego i inicjatyw lokalnych
C) Tworzenie społeczności zrzeszonej wokół ważnych lokalnych spraw
D) Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej
E) Propagowanie kulturalnego czytelnictwa i kultury języka polskiego
F) Umożliwianie dostępu do archiwalnych materiałów audiowizualnych TRUSO TV
G) Umożliwianie mieszkańcom Elbląga i okolic, współtworzenia treści prezentowanych w
mediach lokalnych
H) współpraca z innymi organizacjami zainteresowanymi propagowaniem historii miasta i
regionu
III.
PRZYWILEJE KLUBOWE
1. Na przywileje klubowe przynależne osobie posiadającej status członka Klubu składają się
następujące korzyści – zwane dalej także wspólnie „dostępem do treści Klubu”:
a. Odtwarzanie artykułów na stronie www.expresselblag.pl bez reklam w środowisku strony
odtwarzania.
b. Korzystanie z dodatkowych artykułów dostępnych tylko dla Klubowiczów już od dnia zawarcia
umowy, o ile na jego żądanie .
c. Korzystanie z dodatków do artykułów (prezentów, bonusów, promocji autorów)
d. Korzystanie z treści wideo dostępnych tylko dla Klubowiczów.
2. Przywileje klubowe przysługują każdemu członkowi Klubu.
3. Przywileje klubowe nie dotyczą dodatkowych publikacji jednorazowych, które mogą pojawiać
się okazjonalnie.
IV.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Klub jest nieformalnym klubem, działającym głównie w przestrzeni Internetu.
2. Nie formuje się Władz klubu, dlatego nadzór i koordynację nad działalnością przejmuje
redakcja ExpressElblag, w tym w osobie wyznaczonego koordynatora.
3. Do zadań koordynatora należą:
A) Czuwanie nad właściwą realizacją celów w Klubie
B) Planowanie działań Klubu
C) Rozwiązywanie ewentualnych problemów, które mogą się pojawić
D) Pilnowanie wszelkich terminów i zobowiązań
V.
PRAWA I OBOWIĄZKI CŻŁONKÓW KLUBU
1. Obowiązki:
A) przestrzeganie Regulaminu
B) poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników redakcji
ExpressElblag

C) kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się w
przestrzeni serwisu ExpressElblag
D) przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego w przestrzeni
serwisu ExpressElblag
2. Prawa:
A) korzystanie z przywilejów klubowych
B) uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu, z wyłączeniem informacji związanej
z jego stroną finansową
C) zapraszanie do Klubu osób bliskich lub znajomych
VI.
FINANSOWANIE
1. Klub Przyjaciół ExpressElblag i TRUSO TV jest finansowany ze składek członkowskich, które ze
względu na przestrzeń działalności, jaką jest Internet zwane są płatną subskrypcją.
2. Składki członkowskie mogą być opłacane za następujące okresy subskrypcji – miesięczny,
półroczny lub roczny. Okres opłacenia składki członkowskiej jest równoznaczny z okresem, na
jaki zostaje zawarta umowa i okresem na jaki dana osoba staje się członkiem Klubu
(Klubowiczem), z zastrzeżeniem pkt I ust. 7 Regulaminu.
3. Koszty członkostwa (opłaty, o których mowa w pkt VI ust. 2 Regulaminu) widoczne są na
stronie ADRESLANDINGU/CENNIK
4. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje osobom fizycznym. W terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy członek Klubu może zrezygnować z umowy bez podawania jakiejkolwiek
przyczyny. Po upływie 14‐dniowego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Celem
wykonania prawa odstąpienia od umowy członek Klubu winien skierować jednoznaczne
oświadczenie w tym temacie na adres mailowy kontakt@expresselblag.pl lub adres …
Członek Klubu może w tym zakresie skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do
Regulaminu lub przedstawić wolę skorzystania z prawa do odstąpienia bez skorzystania z
formularza.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy cena zapłacona przez osobę
zostanie jej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu, zwrócona, z zastrzeżeniem kolejnego ustępu. Zwrot opłaty
nastąpi przy użyciu tego samego środka płatności, który był wykorzystany do zapłaty ceny.
Osoba odstępująca nie ponosi kosztów związanych z dokonywanym zwrotem.
6. W przypadku jednak, gdy na żądanie członka Klubu dostęp do treści Klubu zostanie mu
przyznany przed upływem okresu 14 dni, o których mowa w poprzednim ustępie (to jest
przed datą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy), zwracana opłata będzie
proporcjonalnie zmniejszona, w związku z czasem na jaki uzyskał dostęp do treści Klubu.
7. Płatności są dokonywane wedle zasad wskazanych w regulaminie Serwisu.
VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie, będą zgłaszane członkom Klubu na adres
email. W przypadku zmiany Regulaminu członek Klubu ma prawo zrezygnować z umowy
przez
złożenie
oświadczenia
o
jej
wypowiedzeniu
na
adres
mailowy
kontakt@expresselblag.pl lub adres … w terminie 14 dni licząc od dnia przekazania mu
informacji o zmianie Regulaminu. W takiej sytuacji umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem

dwóch tygodni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu. W zakresie zwrotu
wynagrodzenia odpowiednio stosuje się postanowienia pkt VI ust. 6 Regulaminu.

