
REGULAMIN ZAMAWIANIA PAKIETU KLUBOWEGO 

 

Niniejszy regulamin określa warunki zamawiania pakietu klubowego. 

§1 

1. Podczas wizyty na stronie klubowej  www.orzelpiaskielkie.pl  użytkownik 

ma możliwość zamówienia pakietu klubowego zgodnie z prezentowaną na 

stronie informacją. 

 

2. Informacje podane na stronie www.orzelpiaskiwielkie.pl  w postronnie 

„zamów pakiet klubowy” nie są sklepem on-line i nie stanowią ofert 

handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 

 

 

3. Prawo do zamówienia pakietu klubowego poprzez stronę klubową mają 

tylko zawodnicy KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków lub ich prawni 

opiekunowie. 

 

4. Zamawianie pakietu klubowego poprzez stronę klubową ma na celu 

usprawnienie dystrybucji sprzętu wśród zawodników KS Orzeł Piaski 

Wielkie Kraków. 

 

 

§2 

 

1. Każdy nowy zawodnik ma obowiązek zakupu pakietu klubowego  

w zestawie „Basic” w cenie 140 zł. 

 

2. Zestaw „Basic” dla zawodników kontynuujących treningi w KS Orzeł Piaski 

Wielkie Kraków jest do nabycia w cenie 130 zł. 

 

 

3. Aby złożyć zamówienie na pakiet klubowy należy: 

a. na stronie klubowej www.orzelpiaskiwielkie.pl odnaleźć podstronę 

„zamów pakiet klubowy”; 

b. wybrać odpowiedni zestaw, rozmiar i dodać go do koszyka; 

c. uzupełnić dane zamawiającego, a w rubryce „opcje dodatkowe” wpisać 

numer  zawodnika jaki ma być umieszczony na koszulce klubowej; 

d. zapoznać się i zaakceptować regulamin zamawiania pakietu 

klubowego. 
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4. Złożenie zamówienia na pakiet klubowy nastąpi  po kliknięciu przycisku 

„zamawiam i płacę”. 

 

5. Złożone zamówienie otrzyma numer, o którym zamawiający zostanie 

powiadomiony w wiadomości mailowej. 

 

6. Nadany numer zamówienia jest tylko i wyłącznie numerem w wewnętrznej 

dystrybucji w klubie. Nie jest on numerem zamówienia w sklepie Kraksport. 

 

7. Realizacja zamówienia rozpocznie się po dokonaniu przelewu sumy 

należnej za zamówienie na konto KS ORZEŁ  numer konta:  

03 1090 2590 0000 0001 2371 9757. 

 

8. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko 

zamawiającego. 

 

9. Realizacja złożonego zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od daty 

dokonania przelewu za zamówienie. 

 

10.  KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków zastrzega, że z przyczyn niezależnych od 

klubu czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. 

 

11. O możliwości odbioru złożonego zamówienia zamawiający zostanie 

poinformowany w wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przy 

składaniu zamówienia. 

 

12. Odbiór złożonego zamówienia odbywa się osobiście z magazynu sklepu 

Kraksport przy ul. Gromadzkiej 54 w Krakowie. 

 

§3 

 

1. Podanie danych niezbędnych do złożenia zamówienia jest dobrowolne, 

niemniej jednak nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem 

możliwości złożenia zamówienia. 

 

2. KS Orzeł Piaski Wielkie Kraków zastrzega sobie prawo do dokonywania 

zmian w niniejszym regulaminie 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają 

zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 


