
 

Regulamin korzystania z Systemu “Best of Five” 
  
 

I. Definicje 
 
System “Best of Five”/System/Serwis Bo5.pl – oprogramowanie w rozumieniu przepisów          
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Właściciela i           
rozpowszechniany pod nazwą “Best of Five”, dostępny w sieci Internet w domenach https://bo5.pl,             
https://squasha.pl, https://bo5.in. 

Gracz – osoba fizyczna, która utworzyła Konto w Serwisie Bo5.pl. 

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca          
osobowości prawnej, która korzysta z Systemu w związku z prowadzoną działalnością           
gospodarczą lub zawodową, w szczególności kluby i organizatorzy wydarzeń sportowych. 

Użytkownik – Gracz oraz Usługobiorca. 

Konto – część Systemu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na           
korzystanie z Systemu zalogowanym Graczom oraz Usługobiorcom. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Usługobiorcą na korzystanie z Systemu “Best             
of Five”. 

Strony – Usługobiorca oraz Właściciel. 

Właściciel – 4PROWEB Marcin Iwaniec, ul. Skałeczna 1, 54-055 Wrocław, NIP: 8942874424,            
REGON: 020325092, będący administratorem Systemu oraz posiadający do niego prawa          
autorskie. 

 

 

II. Użytkowanie Systemu “Best of Five” przez Usługobiorcę 
 

§ 1. 

1. Podstawę korzystania przez Usługobiorcę z Systemu stanowi Umowa, do której zawarcia           
dochodzi poprzez pierwsze zalogowanie się Usługobiorcy do Systemu “Best of Five”, po            
otrzymaniu przez niego od Właściciela danych dostępowych, chyba że inna umowa między            
Stronami stanowi inaczej. 

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony, chyba że inna umowa             
między Stronami stanowi inaczej. 

§ 2. 

1. Właściciel oświadcza, że jest autorem Systemu “Best of Five”, do którego przysługują mu             
pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste, nieograniczone w rozporządzaniu. Właściciel          
zapewnia, że w wyniku Umowy nie zostają naruszone prawa autorskie lub prawa własności             
intelektualnej osób trzecich. W tym zakresie Właściciel przyjmuje pełną odpowiedzialność i           
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zobowiązuje się zwolnić Usługobiorcę ze wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, gdyby           
takowe powstały w związku z korzystaniem z przedmiotu licencji. 

2. Właściciel udziela Usługobiorcy licencji do korzystania z Systemu “Best of Five” bez prawa do              
udzielania sublicencji. Właściciel świadczy również usługi hostingowe dla Usługobiorcy         
zapewniając dostęp do serwerów zawierających oprogramowanie. 

§ 3. 

1. Właściciel udziela niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania. 
2. Bez pisemnej zgody Właściciela w czasie trwania Umowy, Usługobiorca nie może           

wprowadzać zmian w zakresie wykorzystania Systemu, jak również tworzyć, modyfikować lub           
wykorzystywać podobnego schematu prowadzącego do tego samego celu co niniejszy          
System lub przekazywać wiedzę osobom trzecim w tym celu. 

3. Usługobiorca ma prawo korzystać z Systemu tylko i wyłącznie na potrzeby własnej            
działalności. 

4. Właściciel oświadcza, że nie zachodzą jakiekolwiek okoliczności ograniczające lub         
uniemożliwiające dysponowanie przez niego przedmiotem Umowy, w szczególności posiada         
prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do korzystania z przedmiotu Umowy. 

5. W ramach Umowy Właściciel upoważnia Usługobiorcę oraz wszystkich uprawnionych przez          
Usługobiorcę pracowników do wykorzystywania Systemu na zasadach określonych w         
Umowie. 

6. Usługobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub udostępniać w inny sposób           
oprogramowania do używania osobom trzecim. Nie może też odsprzedawać, darować,          
udzielać dalszej licencji ani rozpowszechniać oprogramowania w inny sposób. Usługobiorca          
nie może, bez pisemnej zgody Właściciela, przenieść w części lub całości praw z tej Umowy               
na osoby trzecie. Jedynym polem eksploatacji udostępnionym w ramach licencji jest           
odtwarzanie – zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 4. 

1. Właściciel zobowiązuje się do gromadzenia danych wprowadzanych do Systemu na serwerze           
zewnętrznym i udostępniania ich poprzez hosting za pomocą przeglądarek internetowych,          
zapewniając w ten sposób stały dostęp do danych przetwarzanych w Systemie (usługa            
hostingowa). 

2. Właściciel zastrzega, że zobowiązanie określone w punkcie 1 może zlecić innemu           
profesjonalnemu podmiotowi. 

3. W ramach Umowy Właściciel zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi          
hostingowej na rzecz Usługobiorcy, przy czym dostępność usługi hostingowej zapewniona jest           
na poziomie nie mniejszym niż 99% w skali roku w czasie nieobjętym planowanymi przerwami              
technicznymi. 

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do : 
a. cyklicznej przerwy technicznej, która może odbywać się codziennie w godzinach          

02:00-06:00, uwarunkowanej tworzeniem kopii bezpieczeństwa oraz konserwacją lub        
aktualizowaniem oprogramowania; 

b. zablokowania dowolnego Konta w przypadku podejrzenia jego wykorzystywania        
niezgodnego z prawem lub podejrzenia nieautoryzowanej próby dostępu do danych – w            
takim przypadku Właściciel niezwłocznie poinformuje o fakcie Usługobiorcę. 

5. Wyżej wymienione przerwy w usłudze nie wpływają na przedłużenie czasu trwania Umowy. 



 

6. Za skuteczne zgłoszenie awarii uważa się zgłoszenie wysłane przez Usługobiorcę e-mailem           
na adres biuro@bo5.pl, Właściciel gwarantuje usunięcie awarii w terminie nie przekraczającym           
24 godziny od momentu zgłoszenia. 

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy i osób trzecich wynikłe z            
utraty danych w związku z korzystaniem z Systemu o charakterze utraconych korzyści lub             
zysków. 

8. Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych wprowadzanych do Systemu przez Usługobiorcę          
leży po stronie Usługobiorcy. 

9. Właściciel ma prawo przetwarzać wprowadzane do Systemu dane w celu generowania           
rankingów, statystyk, zestawień lub innych zastosowań w serwisach przez niego          
prowadzonych i udostępnianych publicznie. Cele przetwarzania opisane są w Polityce          
prywatności. 

§ 5. 

1. Właściciel zobowiązuje się do: 
a. utrzymywania w gotowości Systemu przez cały czas trwania Umowy z Usługobiorcą; 
b. zapewnienia, w miarę posiadanych zasobów, pracownikom, przedstawicielom       

Usługobiorcy oraz Graczom, zdalnej, e-mailowej lub poprzez wbudowany w Systemie          
czat, pomocy technicznej dotyczącej użytkowania oferowanego oprogramowania; 

c. płatnej pomocy technicznej świadczonej przez przedstawicieli Właściciela osobiście        
Usługobiorcy, na podstawie pisemnego zamówienia, zgodnie z cennikiem Właściciela lub          
na indywidualnie ustalonych warunkach; 

d. przestrzegania w swojej działalności wszelkich przepisów prawa; 
e. dokonywania dla Usługobiorcy w określonych odstępach czasu (minimum raz na dobę)           

automatycznej kopii bazy danych. 
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze swoich Kont w Systemie, ani za jakiekolwiek             
wywołane tym użytkowaniem skutki; 

b. wiadomości wysyłane oraz odbierane przez Użytkowników oraz skutki mogące wyniknąć z           
zawartej w nich treści; 

c. naruszenia przez Użytkowników praw autorskich oraz autorskich praw majątkowych osób          
trzecich poprzez wprowadzenie do Systemu dowolnych treści i posługiwanie się nimi           
podczas pracy Systemu bez zgody autorów i/lub właścicieli autorskich praw majątkowych.           
Za wprowadzane do Systemu treści oraz konsekwencje z tego wynikające          
odpowiedzialność w całości ponosi Użytkownik; 

d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dowolnego Użytkownika,            
niezależnie od przyczyny, która to spowodowała; 

e. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów          
prawa; 

f. udostępnienie przez administratora Usługobiorcy lub innego Użytkownika lub pracownika         
Usługobiorcy danych osobowych oraz loginów i haseł osobom niepowołanym. Ciężar          
weryfikacji tożsamości osób, którym przekazywane są dane dostępowe do Systemu,          
spoczywa na Usługobiorcy; 

g. możliwe przypadki wadliwego działania publicznej sieci telefonicznej lub        
teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich czy międzynarodowych, awarii       
linii energetycznych, bądź innych awarii, na które Właściciel nie ma wpływu. 



 

3. Właściciel zapewnia, że System umożliwia nieograniczony dostęp dla Użytkowników do          
pełnych danych za pomocą przeglądarki internetowej. 

§ 6. 

W trakcie obowiązywania umowy Usługobiorca ma prawo do korzystania z Systemu “Best of Five”              
oraz wprowadzania danych za pomocą panelu administracyjnego poprzez przeglądarkę         
internetową uruchomioną na komputerze, tablecie itp. oraz przez dedykowane aplikacje mobilne.           
Właściciel nie dostarcza sprzętu, chyba że na prośbę Usługobiorcy i na warunkach ustalonych             
indywidualnie pod konkretne wydarzenie. 

§ 7. 

1. Za korzystanie z Systemu przez Usługobiorcę, Właściciel nabywa prawo do wynagrodzenia,           
zgodnego z aktualnym cennikiem dostępnym w panelu administracyjnym lub z pisemnymi           
ustaleniami między Stronami, chyba że inna umowa między Stronami stanowi inaczej. 

2. Wynagrodzenie Właściciela za wykonanie przedmiotu umowy jest płatne pierwszego dnia          
każdego miesiąca na podstawie faktury VAT, która będzie wystawiona automatycznie za           
poprzedni miesiąc. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą obu Stron, terminy           
wystawienia faktury VAT oraz płatności mogą ulec zmianie. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Właściciela na fakturze           
VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Właściciela. W przypadku opóźnień             
w zapłacie wynagrodzenia Właściciel ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

4. Właściciel może naliczać dodatkowe opłaty zgodnie z warunkami ustalonymi z Usługobiorcą           
poprzez korespondencję e-mail (zamówienie usług dodatkowych) lub też poprzez zlecenie          
wykonania usług za pomocą panelu administracyjnego (np. zlecenie wysłania wiadomości          
SMS). 

5. Usługobiorca upoważnia Właściciela, do wystawiania faktur VAT bez podpisu Usługobiorcy. 

§ 8. 

Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie nazwy klubu, nazw rozgrywek i innych materiałów            
(takich jako logo klubu, logo rozgrywek, itp.) w celach identyfikacyjnych i promocyjnych w Systemie              
“Best of Five”, również po zaprzestaniu korzystania z Systemu. 

§ 9. 

Usługobiorca udziela Właścicielowi wyłączność na publikowanie szczegółowych wyników jego         
rozgrywek ligowych i turniejowych prowadzonych w Systemie “Best of Five” na stronie przypisanej             
Usługobiorcy w postaci https://bo5.pl/nazwa_usługobiorcy. 

§ 10. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami, strony zobowiązują się rozwiązać na drodze            
negocjacji. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą jego          
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu. 

§ 11. 

Wiodąca formą kontaktu z Właścicielem jest adres e-mail: biuro@bo5.pl. Właściciel gwarantuje           
przyjęcie zgłoszenia i udzielenie podstawowych informacji w przeciągu 24 godzin. Komunikowanie           
się w inny sposób może znacząco opóźnić udzielenie odpowiedzi. 



 

§ 12. 

Usługobiorca logując się do Systemu oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował warunki            
niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu powierzenia przetwarzania danych         
osobowych. 


