
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ NA STRONIE CENTRUM OGŁOSZEŃ PRCH 
WWW.CENTRUM.PRCH.ORG.PL 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Poniższy regulamin zawiera pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób: 

PRCH – stowarzyszenie Polska Rada Centrów Handlowych z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Nowogrodzkiej 50, 00-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227312, NIP: 5342289555. 

Ogłoszeniodawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  

lub osoba fizyczna zamawiająca ogłoszenie na stronie www.centrum.prch.org.pl 

Ogłoszenie – krótki tekst z informacją o oferowanych lub poszukiwanych towarach lub usługach 

zamieszczony na www.centrum.prch.org.pl. Ogłoszenie może zawierać element graficzny lub inne 

materiały multimedialne zaakceptowane przez PRCH oraz link do strony ogłoszeniodawcy. 

Członek PRCH/ firma członkowska PRCH – osoba prawna lub fizyczna będąca członkiem zwyczajnym 

lub wspierającym stowarzyszenie PRCH w roku kalendarzowym, w którym ogłoszenie jest publikowane 

na stronie www.centrum.prch.org.pl 

Firma nieczłonkowska – osoba prawna lub fizyczna niebędąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym 

stowarzyszenie PRCH w roku kalendarzowym, w którym ogłoszenie jest publikowane na stronie 

www.centrum.prch.org.pl 

2. Regulamin określa zasady przyjmowania przez PRCH do publikacji Ogłoszeń na stronie 

www.centrum.prch.org.pl stanowiącej podstronę serwisu internetowego PRCH.  

3. Korzystanie z Usługi zamieszczenia ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, 

regulaminu serwisu internetowego PRCH (regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) 

znajdującego się pod adresem https://prch.org.pl/pl/regulamin oraz polityki prywatności PRCH znajdującej 

się pod adresem https://prch.org.pl/pl/polityka-prywatnosci. 

§ 2 

1. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń oraz treści w 

przesłanych linkach oraz grafikach do publikacji. 

2. PRCH zastrzega sobie prawo do: 
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1) edycji Ogłoszenia w tym w szczególności do jego  skrócenia  do długości zgodnej z ofertą tj. 1000 

znaków dla firmy nieczłonkowskiej oraz1800 znaków dla firmy członkowskiej PRCH; 

2) edycji tytułu Ogłoszenia lub dodania tytułu, jeśli Ogłoszeniodawca nie wpisał go w formularzu; 

3) korekty Ogłoszenia pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, składniowym itd.; 

4) edycji przesłanego materiału graficznego pod kątem wymiarów i wielkości (wagi pliku). 

§ 3 

1. Ogłoszenia zamieszczane na stronie www.gielda.prch.org.pl nie mogą być sprzeczne z prawem, 

zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Jeżeli PRCH uzna, że Ogłoszenie może być 

niezgodne z prawem albo zasadami współżycia społecznego albo dobrymi obyczajami, odmów jego 

publikacji. 

2. PRCH zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia bądź dalszej jego publikacji bez podania 

przyczyny. W sytuacji odmowy przyjęcia Ogłoszenia, Ogłoszeniodawca nie jest obciążany kosztami jego 

publikacji. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przed czasem ze strony , PRCH zwróci na konto 

Ogłoszeniodawcy kwotę proporcjonalną do wykorzystanego czasu publikacji pomniejszoną o 10 zł netto. 

  

II. Zamieszczanie i usuwanie Ogłoszeń na stronie www.centrum.prch.org.pl 

§ 4 

1. Ogłoszenie na stronie www.centrum.prch.org.pl można zamówić na stronie www.centrum.prch.org.pl w 

zakładce „Zamów” przez Formularz lub przez kontakt z przedstawicielem PRCH.  

2. Do Ogłoszenia może zostać dołączona grafika (obraz, zdjęcie) lub inny materiał multimedialny o wadze 

do 5 MB, chyba, że szczegółowe informacje na stronie www.centrum.prch.org.pl stanowią inaczej.  

3. Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania treści przesłanych w formularzu, w tym 

w szczególności do zdjęć, grafik, materiałów multimedialnych, logo. 

4. PRCH nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za 

prawdziwości umieszczanych Ogłoszeń. 

5.  Ogłoszenia zamieszczane na stronie www.centrum.prch.org.pl przez Ogłoszeniodawców muszą spełniać 

warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, w tym w szczególności nie mogą:  

1) zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne, niestosowne; 

2)  nawoływać do nienawiści rasowej; 

3)  nosić znamion dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie, przynależność etniczną; 

4)  zawierać elementów (treści, zdjęć)  o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym; 

5)  zawierać elementów chronionych prawem autorskim lub patentowym; 

6)  zawierać linków do innych konkurencyjnych stron ogłoszeniowych.  

6. Formularz zamówienia Ogłoszenia jest przesyłany drogą elektroniczną do PRCH. Pracownik PRCH 

dokonuje weryfikacji Ogłoszenia, a po akceptacji treści informuje Ogłoszeniodawcę o publikacji.  
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7. Zamieszczając Ogłoszenie na stronie www.centrum.prch.org.pl Ogłoszeniodawca akceptuje Politykę 

Prywatności PRCH oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną PRCH dostępne na 

www.prch.org.pl  

§ 5 

1. Czas emisji Ogłoszenia wynosi 7 lub 37 dni, o ile strony nie ustalą inaczej. Kontynuacja emisji Ogłoszenia 

wymaga dokonania ponownej opłaty. W przypadkach szczególnych kontynuacja emisji Ogłoszenia może 

odbyć się  na podstawie indywidualnych ustaleń między Ogłoszeniodawcą a PRCH. 

2. Ogłoszeniodawca może zamieścić nieograniczoną ilość Ogłoszeń, z tym, że każde Ogłoszenie może 

dotyczyć tylko jednego rodzaju oferowanego produktu lub usługi. 

3. Ogłoszeniodawca ma możliwość jednokrotnej, bezpłatnej edycji zamieszczonego Ogłoszenia. Możliwości 

edycji nie podlega tytuł Ogłoszenia (poza edycją ewentualnych błędów: literówek, błędów ortograficznych 

itp.). Link do formularza edycji jest podany w mailu potwierdzającym zamieszczenie Ogłoszenia.  

4. Możliwość edycji nie dotyczy zmiany przedmiotu Ogłoszenia (oferowanej usługi lub towaru). Może 

natomiast dotyczyć m.in. ceny, danych kontaktowych, opisu, zmiany grafiki lub innych materiałów 

multimedialnych. 

5. Ogłoszeniodawca ma możliwość wycofania (usunięcia) Ogłoszenia w dowolnym momencie, jednak nie 

przysługuje mu za to zwrot uiszczonej opłaty. Wycofanie Ogłoszenia odbywa się za pomocą formularza 

dostępnego w stopce strony, poprzez kontakt e-mail (adres dostępny w mailu potwierdzającym publikację 

Ogłoszenia oraz w stopce strony)  

III. Płatności 

§ 6 

1. Aktualny cennik Ogłoszeń jest dostępny na www.gielda.prch.org.pl 

2. Warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia jest uregulowanie płatności przed emisją ogłoszenia i przesłanie 

potwierdzenia płatności na adres e-mail podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. 

3. Opłatę można uiścić na podstawie przesłanej faktury przelewem, a także przy użyciu karty kredytowej, 

przez system DotPay, PayPal, PayU lub inny podany na stronie. Systemy obsługujące płatności mogą 

zmieniać się w czasie działania strony gielda.prch.org.pl 

 

IV. Reklamacje 

§ 7 

1. Reklamacje należy składać pod adresem: centrum@prch.org.pl . W wybranych sprawach możliwy jest 

także kontakt przez formularz dostępny na stronie www.gielda.prch.org.pl 

2. Kontakt w sprawie Ogłoszeń ze strony PRCH jest podany na stronie oraz w wiadomościach 

potwierdzających zamieszczenie Ogłoszenia: centrum@prch.org.pl 
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3. PRCH nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie lub opóźnienie w 

realizacji zamówienia z powodu zdarzeń niezależnych od PRCH. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia strony www.centrum.prch.org.pl, tj. 21 kwietnia 2020 
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