
R E G U L A M I N  
Zamieszczania Ofert w Serwisie Travel with Mission 

 

1. Niniejszy Regulamin stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady świadczenia usług przez 
Lidię Kilińską-Dłabich na rzecz Użytkowników korzystających z usług Serwisu 
Travel with Mission (dalej Serwis) dostępnego pod adresem 
www.travelwithmission.com 

2. Administratorem Serwisu jest Lidia Kilińska-Dłabich, zamieszkała w Polsce, email: 
office@travelwithmission.com – dalej Administrator. 

3. W ramach Serwisu, na podstawie niniejszego regulaminu Administrator świadczy 
następujące usługi: 

a) Utrzymywanie ogłoszeń dotyczących pracy w ramach wolontariatu 
zagranicznego (dalej Oferty); zlecający zamieszczenie Oferty zwany jest w 
dalszej części Regulaminu Ogłoszeniodawcą. 

 
Korzystanie z usług określonych w niniejszym regulaminie wymaga spełnienia 
następujących wymagań sprzętowych: Google Chrome, Windows 8, 4GB RAM. 

 
ZASADY ZAMIESZCZANIA OFERT  

 
4. Oferty zamieszczane są na zamówienie organizatorów wolontariatu nieodpłatnie. 
5. Oferty są zamieszczane na podstawie zamówienia złożonego na adres e-mail 

office@travelwithmission.com. Warunkiem zamieszczenia Oferty jest posiadanie 
konta w Serwisie. 

6. Ogłoszeniodawca zgadza się również na automatyczne zapisanie go do Newslettera 
serwisu Travel with Mission. 

7. Administrator może odmówić zamieszczenia Oferty bez podawania przyczyny, a 
zwłaszcza wtedy gdy: 

 treść lub forma Oferty są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, 
linią programową serwisu Travel with Mission – promującą etyczne 
zachowania, 

 osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania 
nad przestrzeganiem przepisów prawa lub innych norm zgłosiły 
zastrzeżenia dotyczące Oferty lub działalności podmiotu zlecającego 
zamieszczenie Oferty. 

8. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać w Ofercie prawdziwe dane oraz 
zamieszczać wyłącznie Oferty aktualne, w razie dezaktualizacji Oferty 
Ogłoszeniodawca zobowiązany jest je usunąć poprzez wysłanie maila z taką 
informacją na adres: office@travelwithmission.com bądź bezpośrednio logując się do 
Serwisu przez swoje konto. Po zalogowaniu się do Serwisu Ogłoszeniodawca ma 
także możliwość aktualizacji i uzupełniania Ofert, przy czym zamieszczenie Oferty 
zawsze wymaga uprzedniej akceptacji Administratora. 

9. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Administratora lub na 
jego zlecenie Ofert i/lub ich fragmentów w materiałach promocyjnych Administratora 
związanych z promocją Serwisu i/lub Ofert rozpowszechnianych za pośrednictwem 
Serwisu. Ogłoszeniodawca oświadcza, że takie korzystanie z Ofert nie spowoduje 
naruszenia praw osób/podmiotów trzecich. 



10. Ogłoszeniodawcy nie mogą zlecać zamieszczania materiałów zawierających treści 
niezgodne z prawem. 

11. W ramach Ofert Ogłoszeniodawca może zamieszczać wyłącznie treści i materiały (jak 
grafiki, zdjęcia, logo, teksty itp.), co do których przysługują im prawa autorskie, 
prawa chronione na podstawie  przepisów o własności przemysłowej oraz prawa do 
wizerunku.  

12. Ogłoszeniodawcy ponoszą względem Administratora pełną odpowiedzialność za 
opublikowanie Oferty niespełniającej któregokolwiek z wymagań, o których mowa w 
niniejszym Regulaminie. 

13. Korzystanie z Usług Serwisu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa może 
się wiązać z odpowiedzialnością cywilną lub karną. Na żądanie uprawnionych 
organów Administrator przekazuje dane Ogłoszeniodawców na potrzeby 
prowadzonych postępowań. 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług należy składać na adres e-mail 
office@travelwithmission.com. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14-stu dni od 
dnia otrzymania. 

15. Regulamin jest dostępny na stronie www.travelwithmission.com i może być 
udostępniony na żądanie Ogłoszeniodawcy drogą elektroniczną lub tradycyjną na 
wskazany adres. 

 
 


