Regulamin akcji Dziennika Gazety Prawnej i Adwokatury Polskiej
uświadamiania prawnego Polaków „Poznaj swoje prawa”
§1
Postanowienia ogólne

(1) Regulamin określa zasady korzystania z Usługi porad prawnych dostępnych dla
czytelników Dziennika Gazety Prawnej w ramach cyklicznej akcji "Poznaj swoja prawa”
(2) Regulamin określa zakres i warunki udzielania ustnych porad prawnych.
(3) Korzystając z Usługi porady prawnej, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z
regulaminem świadczenia Usługi, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego
regulaminu.
(4) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi
wynikający z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
(5) Porad prawnych udzielają adwokaci, którzy dostępni są pod kafelką „Dziennik Gazeta
Prawna - Poznaj swoje prawa” w aplikacji mobilnej ADWOKAT Mobilny system
Pomocy Prawnej (system iOS i Android), a także na stronie www.adwokatura.mobi.
§2
Definicje

Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
(1) Akcja – wspólna akcja Dziennika Gazety Prawnej i Adwokatury Polskiej „Poznaj swoje
prawa”
(2) Organizatorzy Akcji:
(a) INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod numerem KRS 307225;
(b) Naczelna Rada Adwokacka, Komisja ds. Wizerunku i Ochrony Prawnej przy
Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Izba Adwokacka w Opolu.
(3) Usługodawcy - adwokaci, którzy zgłosili się do udziału w Akcji „Poznaje swoje prawa”
poprzez ujawnienie swojej osoby jako usługodawca w systemie ADWOKAT Mobilny
System Pomocy Prawnej.
(4) Usługobiorca - czytelnik Dziennika Gazety Prawnej, który posiada kupon uprawniający
do skorzystania usługi.
(5) Usługa – porada prawna, udzielana przez Usługodawcę w formie ustnej w siedzibie
adwokata. Porady prawne nie są udzielane telefonicznie lub w formie elektronicznej.
(6) Aplikacja – „ADWOKAT Mobilny System Pomocy Prawnej”, aplikacja, w której
Usługobiorcy znajdą adwokatów biorących udział w Akcji (system iOS, system Android
oraz www.adwokatura.mobi)
§3
Realizacja usługi

(1) Usługa jest przeznaczona dla czytelników Dziennika Gazety Prawnej w wersji
papierowej lub elektronicznej.

(2) Usługa stanowi ustną poradę prawną, udzielaną przez Usługodawcę, na podstawie
okazania kuponu z Dziennika Gazety Prawnej.
(3) Opłata za Usługę wynosi 1 zł brutto, płatną u Adwokata za udzieloną poradę.
(4) Realizacja usługi przebiega następująco:
(a) Usługobiorca nabywa Dziennik Gazetę Prawną z kuponem uprawniającym do
skorzystania z Akcji.
(b) Usługobiorca wyszuka Usługodawcę biorącego udział w Akcji w Aplikacji
zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. Alternatywnie Usługobiorca wyszuka
adwokata na stronie www.adwokatura.mobi.
(c) Usługobiorca umawia wizytę w wybranego Usługodawcy i podczas wizyty
pozostawia kupon wycięty z Dziennika Gazety Prawnej (użytkownicy e-wydania
DGP zostawiają w kancelarii wycięty wydruk kuponu).
(d) Usługa może zostać wykorzystana tylko w wyznaczonych dniach, które zostały
określone w nabytym Dzienniku Gazecie Prawnej.
(5) Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody powstałe, czy też mogące powstać w
związku z techniczną stroną funkcjonowania sytemu ADWOKAT mobilny system
pomocy prawnej.
(6) Niewykorzystane kupony w danym okresie przepadają i nie przechodzą na kolejne
okresy. Usługobiorcy nie przysługuje za nie żadna rekompensata.
(a) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie
w przypadku, gdy:
(i) istnieje konieczność zapoznania się z treścią jakichkolwiek
dokumentów, w szczególności pism, umów, zaświadczeń, wypisów,
orzeczeń, ksiąg wieczystych lub decyzji, których Użytkownik nie
przedstawił;
(ii) pytanie jest skonstruowane w sposób uniemożliwiający udzielenie
odpowiedzi;
(iii) pytanie dotyczy zamiaru naruszenia prawa, dobrych obyczajów albo
zawiera treści obraźliwe lub jest tak sformułowane, że istnieje obawa, że
może naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
(iv) pytanie nie dotyczy prawa polskiego;
(v) pytanie nie jest związane z tematyką danej edycji akcji, jeśli tematyka
jej będzie zawężona do wybranego działu/kategorii.
(b) Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby Usługa została zrealizowana zgodnie
z opisem Usługi, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za niepoprawne
wykonanie Usługi.
§4
Postanowienia końcowe

(1) Organizatorzy mają prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym
czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach internetowych
jednego z organizatorów.
(2) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2014 roku.

Szczególne warunki świadczenia usługi porad prawnych
w dniu 11 lipca i w dniu 14 lipca 2014 roku

(1) Usługobiorca może skorzystać z Usługi w symbolicznej cenie 1 zł w dniu 11 lipca lub
w dniu 14 lipca 2014 roku na podstawie okazanego kuponu z Dziennika Gazety
Prawnej z dnia 11 lipca 2014 roku.
(2) Ustne porady prawne będą udzielane w siedzibie Usługodawcy w dniach 11 lipca
2014 roku i 14 lipca 2014 roku po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.
(3) Wyjątkowo w dniach 11 lipca i 14 lipca 2014 roku ustne porady prawne będą mogły
dotyczyć każdej dziedziny prawa.

