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Regulamin sprzedaży w ramach sklepu KontraktSportowy.pl 
 

 

Dzień dobry. 

 

Nazywam się Maciej Broda i jestem twórcą treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za 

pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://kontraktsportowy.pl.  

 

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe: Maciej Broda, prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą Kancelaria Adwokacka Maciej Broda, adres do doręczeń: ul. Pomorska 8 lok. 8, 30-

039 Kraków NIP: 6151958419.  

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia 

zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu 

reklamacyjnym. 

 

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail 

sklep@kontraktsportowy.pl. 

 

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów. 

 

§ 1 

Definicje 

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) Portal – https://kontraktsportowy.pl, 

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Usługodawcą umowę niezwiązaną z 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

4) Regulamin – niniejszy regulamin, 

5) Platforma 1koszyk - oprogramowanie 1koszyk będące własnością̨ FSi sp. z o.o., 

umożliwiające Kupującemu dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z 

Platformą kanał sprzedaży Usługodawcy. Więcej informacji o Platformie znajduje się̨ 

pod adresem https://www.1koszyk.pl/, 

6) Sklep – kanał sprzedaży Usługodawcy zintegrowany z Platformą 1Koszyk, prowadzony 

przez FSi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ̨ z siedzibą w Krakowie (31- 323), ul. 

Gdyńska 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - rejestru przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219900, posiadająca NIP: 

9451926796, REGON: 357238140, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, 

e-mail: info@fsi.pl, będącą administratorem Platformy. 

7) Usługodawca – Maciej Broda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Kancelaria Adwokacka Maciej Broda, adres do doręczeń: ul. Pomorska 8 lok. 8, 30-039 

Kraków, NIP: 6151958419, 

8) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w formie Sklepu), bez 

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub 

mailto:sklep@kontraktsportowy.pl
https://kontraktsportowy.pl/
https://www.1koszyk.pl/
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większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 

włącznie. 

9) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 

Zamówienia  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści 

Cyfrowych (w przypadku produktu elektronicznego) lub Umowy o Świadczenie Usług 

(w przypadku zakupu usługi online) z Usługodawcą, 

10) Konto - funkcja Platformy 1koszyk, dzięki której Klient, identyfikowany za pomocą̨ 

adresu  e-mail, może dokonywać́ zakupu produktów oferowanych przez Usługodawcę, 

11) Produkt  - treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym lub usługi online 

oferowane przez Usługodawcę będące przedmiotem Umowy o Dostarczenie Treści 

Cyfrowych (w przypadku produktów elektronicznych) lub Umowy  o Świadczenie Usług 

(w przypadku zakupu usługi online) pomiędzy Klientem a Usługodawcą, 

12) Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych - umowa sprzedaży treści cyfrowych 

(produktu elektronicznego) niezapisanych na nośniku materialnym zawierana albo 

zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu, 

13) Umowa o Świadczenie Usług - umowa sprzedaży Produktu (usługi online) 

zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc 

jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki 

Usługodawcy i Kupującego. 

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych 

warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające 

są:   

1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies, 

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

4. Do korzystania z treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków 

technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: 

1) dostęp do Internetu, 

2) standardowy system operacyjny, 

3) standardowa przeglądarka internetowa, 

4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice), 

5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader), 

6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer), 

7) posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych 

warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie. 

6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.  

7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w 

szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie. 

8. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i są podane 

w polskich złotych. 
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§ 3 

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą 

elektroniczną.   

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez 

Usługodawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego 

do zawarcia ze Usługodawcą umowy. Złożenie zamówienia wymaga założenia Konta, tj. 

zarejestrowania się na Platformie na zasadach określonych w §4 Regulaminu dla 

Kupujących Platformy 1koszyk, który dostępny jest pod adresem:  

https://account.1cart.eu/terms?_ga=2.22346299.1230620175.1607348431-

2067000023.1606812064 

3. Przy złożeniu pierwszego Zamówienia w naszym sklepie zostanie automatycznie założone 

Konto Klienta. Założenie Konta na platformie 1koszyk.pl jest bezpłatne 

4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego 

funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich 

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@kontraktsportowy.pl. W 

reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości 

związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie 

reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej 

rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. 

 

§ 4 

Prawa własności intelektualnej 

 

1. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz 

treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa 

autorskie przysługują Usługodawcy. 

2. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych 

prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Usługodawcy, z wyjątkiem korzystania z 

treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich 

przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.  

 

§ 5 

Zawieranie umowy 

 

1. W celu zawarcia umowy na odległość, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

1) Wybranie Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia poprzez 

kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, 

2) Określenie w widoku koszyka liczby zamawianych produktów, podanie adresu e-mail 

oraz kliknięcie przycisku „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”, 

3) Wybór formy płatności elektronicznych i kliknięcie przycisku "ZATWIERDŹ FORMĘ 

PŁATNOŚCI", 

4) Zaznaczenie pola z akceptacją regulaminów i ewentualne podanie danych do faktury, 

5) Dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną formą płatności. 

https://account.1cart.eu/terms?_ga=2.22346299.1230620175.1607348431-2067000023.1606812064
https://account.1cart.eu/terms?_ga=2.22346299.1230620175.1607348431-2067000023.1606812064
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2. Z chwilą dokonania wpłaty między Kupującym a Usługodawcą dochodzi do zawarcia 

Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub Umowy o Świadczenie Usług objętych 

Zamówieniem. 

3. Na podany przez Kupującego adres mailowy zostaje wysłana wiadomość z linkiem do 

Produktu. 

 

§ 6 

Płatność 

 

1. Jedyną dostępną opcją płatności w Sklepie jest płatność elektroniczna.  

2. Płatność za zamówione Produkty odbywa się z góry, poprzez płatności elektroniczne 

obsługiwane przez DotPay S.A. 

3. Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne dokonywane w ramach Sklepu na rzecz 

Usługodawcy z tytułu zawartej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o 

Świadczenie Usług jest Dotpay S.A. 30-552 Kraków (Polska), ul. Wielicka 72, NIP 

6342661860, nr REGON 24077025500000, nr KRS 0000296790. 

4. Kupujący składając zamówienie niniejszym akceptuje doręczenie faktury w formie 

elektronicznej. Zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail 

podany w formularzu zamówienia. Faktura nie jest wystawiana automatycznie. 

5. Faktura zostanie wystawiona, najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym Kupujący dokonał zakupu Produktu. 

 

§ 7 

Wykonanie umowy 

 

1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres 

e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej 

instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych. 

2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach 

platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o 

której mowa w ust. 1 powyżej.  

3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być 

ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. 

W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu, Kupujący utraci dostęp do kursu.  

4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej 

w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 

1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez 

pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub 

interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, 

szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 

2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek 

osobom trzecim, 

3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej 

zgody Usługodawcy.  

5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, 

Usługodawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu. 
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§ 8 

Odstąpienie Konsumenta od umowy 

 

1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od 

umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w 

niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje 

również osobie fizycznej zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej 

działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez 

nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach 

niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 

r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.  

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta 

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 

Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, który zawarł ze 

Usługodawcą Umowę o świadczenie usług na wydarzenie online organizowane przez 

Usługodawcę w konkretnej dacie i z przyczyn niezależnych od Usługodawcy nie 

uczestniczył w nim, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą 

Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go 

przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o 

odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo 

wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. 

6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w 

załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.  

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał 

informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od 

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie 

otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym 

Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.  

 

§ 9 

Odpowiedzialność za wady 

 

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad. 

2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli treść cyfrowa ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym 

Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub 

składając oświadczenie stosownej treści.  

4. Kupujący może kontaktować się ze Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
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5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od 

dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu 

którego reklamacja została złożona.   

6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Usługodawcy za wady rzeczy 

sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej 

zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością 

gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru 

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

§ 10 

Dane osobowe i pliki cookies 

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Usługodawca. 

2. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce 

prywatności dostępnej pod adresem https://kontraktsportowy.pl/polityka-prywatności. 

 

§ 11 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z 

zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania 

mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 

między Kupującym a Usługodawcą, 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub 

organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania 

reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej 

http://polubowne.uokik.gov.pl. 

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod 

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów 

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia 

sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży 

lub umowy o świadczenie usług. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji 

oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez 

http://polubowne.uokik.gov.pl/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
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Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem 

zmiany. 

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów 

zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia 

umowy.  

3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą 

rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego 

wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje 

zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest 

na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również 

zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Usługodawcą umowę bezpośrednio 

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona 

dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 

wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów 

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby 

właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki 

znajdują się poniżej Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

 

________________________                                                 ______________ dn. 

____________ 

________________________                                                 

________________________                                                  

imię, nazwisko i adres konsumenta 

  

  

Maciej Broda 

ul. Pomorska 8 lok. 8 

30-039 Kraków 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

  

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 

2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr zawartej dnia ____________ dotyczącej 

zakupu usługi ___________________________. 

  

  

  

____________________ 

   Podpis 

 


