Všeobecné obchodné podmienky
pre webovú stránku folklorfest.sk

I.

Úvod

Je známe, že turistický ruch je hlavným príjmom vo veľa krajinách na svete.
V tých krajinách, kde ho vedia správne spropagovať. Aj naša krajina má nepreberné
množstvo podujatí, ktoré sú lákavé ako pre domácich, tak aj pre zahraničných
návštevníkov. Žiaľ sa stáva, že sa turisti dozvedia o takomto podujatí, až keď sa už
skončí. Ešte častejšie sa stáva, že miestne podujatia nemajú propagáciu vôbec. Je
to na veľkú škodu pre podujatie, ale aj pre mesto či obec, ktorá z toho môže
profitovať v najväčšej miere. Zvlášť naše jedlá, ľudové zvyky a tradície sú pre turistov
veľmi zaujímavé a často až atraktívne. Web stránka chápe folklór komplexne.
Obsahový význam slova folklór v našom ponímaní zahrňuje teda celú oblasť
duchovnej kultúry.
Z tohto dôvodu sme vytvorili stránku vybraných podujatí www.folklorfest.sk.
Obsahuje nie len domáce, ale aj cezhraničné podujatia a podujatia našich krajanov
z blízkej i vzdialenejšej Európy, ako aj zámoria, hlavne z Kanady, USA a Austrálie.
Takto sa podujatia konané v obciach a mestách na Slovensku zviditeľnia doma i vo
svete za veľmi lukratívnych podmienok.
Stránka www.folklorfest.sk je výberová exkluzívna web stránka. Vyhradzujeme si
právo neuverejniť niektoré vložené podujatia a vyhradzujeme si právo nami vybrané
podujatia uverejniť bezplatne.

II.

Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný po úrade poplatku obcou propagovať na webovej
stránke folklorfest.sk podujatia konané v obci.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na požiadanie obce pomôže, resp. spracuje
a umiestni propagačný materiál spoločenského podujatia organizátora na
webovej stránke folklorfest.sk v rámci zaplateného poplatku .
3. V prípade neuhradeného poplatku, alebo porušenia Všeobecných obchodných
podmienok Poskytovateľ má právo nezverejniť, resp. zrušiť organizátorom
vložené podujatie.
4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah vložených textov a obrázkov.
5. V prípade zmeny vložených údajov (zrušenie podujatia, zmena termínu,
miesta konania atď.) obec bude neodkladne informovať Poskytovateľa.
V prípade vzniku škody tretím osobám, z dôvodu včasného neoznámenia
zmeny, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť.

III.

Práva a povinnosti obce

1. Obec má právo vložiť na webovú stránku folklorfest.sk svoje podujatia
v zmysle predtlačených rubrík a pokynov na vkladanie podujatia, spravidla v
počte do 10 podujatí za kalendárny rok.
2. Obec je povinná pri vkladaní dodržiavať pravdivé údaje a zásady o dobrých
mravoch. Zodpovedná za obsahovú stránku textu, fotografií a grafickej úpravy
vloženého podujatia a zodpovedá za dodržanie Autorského zákona.
3. V prípade neuhradeného poplatku, alebo porušenia Všeobecných obchodných
podmienok obec akceptuje rozhodnutie Poskytovateľa o nezverejnení resp.
zrušení vloženého podujatia.

IV.

Platobné podmienky

1. Služby pre obce na webovej stránke folklorfest.sk sú poskytované za
symbolický poplatok 5 € za vložené podujatie. Pri väčšom počte vložených
podujatí ako dve v roku sa stanovuje výška poplatku dohodou.
2. Služby pre mestá na webovej stránke folklorfest.sk sú poskytované za
symbolický poplatok 8 € za vložené podujatie. Pri väčšom počte vložených
podujatí ako dve v roku sa stanovuje výška poplatku dohodou.
3. Pre komerčné účely je výška poplatku 15 € za vložené podujatie, resp.
dohodou.
4. www.folklorfest.sk ako výberová exkluzívna stránka si vyhradzujeme právo
výberu podujatí a vložiť ich na stránku bezplatne, vrátane všetkých služieb
s tým spojených.
5. Poplatok zahrňuje poskytnutie uverejnenej služby v dohodnutom rozsahu,
prípadné spracovanie a vloženie, alebo len úpravu vloženého podujatia,
korešpondenciu a kontakt s obcou.
6. Poplatok sa uhrádza pred uverejnením prvého vloženého podujatia na základe
faktúry.
7. Pre potreby fakturácie obec poskytne prevádzkovateľovi web stránky potrebné
identifikačné údaje.

V.
Obidve

strany

Záverečné ustanovenie

Poskytovateľ súhlasia so Všeobecnými obchodnými
webovú stránku folklorfest.sk. Na znak súhlasu realizujú za

obec

aj

podmienkami pre
uvedených podmienok vloženie podujatia na hore uvedenú webovú stránku.

