
Regulamin zamieszczania Miejsc Turystycznych na portalu visitwroclaw.eu 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad zgłaszania do publikacji oraz publikowania Ofert Miejsc 

Turystycznych  przez podmioty gospodarcze na portalu visitwroclaw.eu. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

a. Portalu – należy przez to rozumieć portal pod adresem visitwroclaw.eu, którego 

podstawową funkcjonalnością jest prezentowanie zgłaszanych Ofert. 

b. Właścicielu należy przez to rozumieć Gminę Wrocław, działającą przez swoją jednostkę 

organizacyjną tj. Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Promocji Miasta i Turystyki z siedzibą 

we Wrocławiu, 50-107, Przejście Żelaźnicze 1. 

c. Ofertach należy rozumieć samodzielnie przygotowaną przez Miejsce Turystyczne według 

wytycznych przedstawionych w niniejszym Regulaminie. 

d. Miejscach Turystycznych – wszelkie obiekty, usługi, miejsca, które stanowić mogą 

atrakcję turystyczną dla osób mieszkających we Wrocławiu oraz osób odwiedzających 

Wrocław w jakimkolwiek charakterze. 

e. Podmiocie zgłaszającym należy przez to rozumieć: osobę prawną lub osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, która dokonuje zgłoszenia Miejsca Turystycznego 

w celu jego prezentacji.  

f. Regulaminie – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi zmianami. 

§ 2 Zasady publikacji Ofert 

1. W celu zamieszczenia Oferty w Portalu Podmiot zgłaszający wysyła przygotowaną informację 

do Właściciela na adres e-mail visit@um.wroc.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie visitwroclaw.eu. 

2. Przesłanie Oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

3. Otrzymana Oferta jest weryfikowana i akceptowana przez Właściciela. Czas przeznaczony na 

weryfikację Oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania Oferty. 

4. W przypadku przesłania Oferty niekompletnej lub wymagającej uściślenia, Właściciel, w 

terminie określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu, dokona wezwania Podmiotu zgłaszającego do 

uzupełnienia braków, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

5. Brak złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia Oferty przez Podmiot zgłaszający w terminie 7 dni 

od wysłania wezwania, o którym mowa w ust. 4, upoważnia Właściciela do odmowy 

zamieszczenia Oferty bez powiadamiania o tym fakcie Podmiotu Zgłaszającego.  

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji Oferty, Właściciel w ciągu 14 dni roboczych opublikuje 

otrzymaną Ofertę na stronie visitwroclaw.eu. w ich kolejności nadesłania. 



7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opublikowanej 

wcześniej Oferty, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że dane zamieszczone w niej są 

nieprawdziwe oraz gdy oferta godzi w dobre imię Miasta Wrocławia, narusza dobre obyczaje 

lub nie odpowiada postanowieniom niniejszego regulaminu. 

8. Przygotowana Oferta powinna zawierać co najmniej:  

a) nazwę Miejsca Turystycznego,  

b) opis Miejsca Turystycznego (max. 2000 znaków),  

c) dane Podmiotu Zgłaszającego oraz Miejsca Turystycznego wraz z podaniem adresu, 

d) dane kontaktowe tj. telefon, e-mail, adres strony www,  

e) minimum 4 zdjęcia w dużej rozdzielczości wraz z informacją o posiadaniu praw 

autorskich, przy czym przez dużą rozdzielność rozumie się, że wielkość mniejszego boku 

zdjęcia powinna mieć ponad 2000 px. 

9. Właściciel zastrzega sobie prawo do redagowania oraz modyfikowania Ofert. 

§ 3 Płatności 

Umieszczanie Ofert na portalu visitwroclaw.eu jest bezpłatne. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Właściciel umożliwia publikację Ofert wyłącznie w zakresie i na zasadach opisanych  

w niniejszym Regulaminie. 

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności ofert co najmniej raz w roku. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 


