I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem usługi Newsletter MOK jest:
Miejski Ośrodek Kultury
z siedzibą w: Jastrzębiu-Zdroju 44-335, Al. Piłsudskiego 27
NIP: 6331045666
REGON: 276656525, zwany dalej Organizatorem.
2. Użytkownik, aby skorzystać z wybranych usług wysyła SMS na numer dostępowy podany
w informacji o treści:
MOK, KINO lub IMPREZY w zależności od wybranego tematu informacji.
MOK - informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury w Jastrzębiu-Zdroju wraz z repertuarem kina Centrum
KINO - repertuar kina Centrum
IMPREZY - informacje o wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju
Koszt sms-a to stawka za zwykły SMS do polskich operatorów zgodna z cennikiem operatora.
Dostęp do zasobów można uzyskać także zgodnie z informacją podaną na stronie
mokjz.serwersms.pl
Zwrotnie użytkownik powinien otrzymać wiadomość potwierdzającą dopisanie numeru do
bazy newslettera.
3. Serwis jest dostępny od dnia (data) do odwołania.
4. Serwis będzie dostępny pod numerem dostępowym: 4301
5. Operator zastrzega sobie możliwość zablokowania usługi jeśli jest ona wykorzystywana do
celów niezgodnych z regulaminem serwisu.
6. W celu usunięcia numeru z bazy newslettera użytkownik wysyła SMS-a na numer
dostępowy podany w informacji o treści WYPISZ, lub korzysta z formularza na stronie
mokjz.serwersms.pl
II. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące usługi mogą być składane przez
użytkowników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem
poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres:
smsmokjastrzebie@gmail.com
2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14
dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym na adres podany w reklamacji lub listem w formie elektronicznej na adres email
jeśli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
4. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z usługą rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.

