
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FREESTYLE PARK 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin okreś la zasady dokonywania zakupów w sklepie w przypadku 
klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej. 

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym regulaminie poniższe znaczenie: 
a. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
b. Klient - osoba korzystająca ze sklepu, będąca osoba fizyczną , mającą 

pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która 
ukończyła 18. Rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną , 
niebędącą osobą prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną . 

c. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej dzia łalnością gospodarczą lub zawodową (art . 
221kodeksu cywilnego). 

d. Konto klienta – zbiór informacji o kliencie, a także o czynnościach 
dokonywanych przez klienta w ramach sklepu (w tym: dane klienta 
s łużące real izacji sk ładanych zamówień , historia zamówień , status 
realizacji zamówień w toku). 

e. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem 
w w w . s k l e p . f re e s t y l e p a r k . p l , p ro w a d z o n y p r z e z s p r z e d a w cę , z a 
pośrednictwem którego sprzedawca oferuje towary klientom; 

f. Sprzedawca – Michał Starzyński prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą Firma Handlowo Usługowa FLOW Michał Starzyński z siedzibą w 
C h o r z o w i e 4 1 - 5 0 0 , u l . S t a l o w a 2 5 , n i p : 6 3 4 2 0 3 2 3 2 5 , e m a i l : 
hello@freestylepark.pl 

g. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub 
przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do 
niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez 
czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą , i które pozwalają na 
odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 
pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, dz.u. 2014 poz. 
827).  

h. Towary – towary dostępne za pośrednictwem sklepu. 
3. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. 
4. Ceny w sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie 

zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje 
każdorazowo kl ient przy dokonywaniu zamówienia . Ostateczna cena w 
odniesieniu do danej umowy sprzedaży towarów określana jest w procesie 
składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2. 

5. Sprzedawca może od czasu do czasu organizować za pośrednictwem sklepu 
promocje (np. Akcje promocyjne, konkursy itd.) Lub też udzielać rabatów (np. W 
oparciu o kody rabatowe). W takim wypadku, w braku odmiennych wyraźnych 
zapisów, promocje nie łączą się . Nadto, w trakcie trwania promocji, kody 
rabatowe nie są aktywne. 

  
§2 REJESTRACJA KONTA 

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie sklepu, co skutkuje 
założeniem konta. 

2. Rejestracja następuje poprzez: 



a. Wypełnienie przez klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie 
sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony sklepu lub 
w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej 
wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, są to: imię i nazwisko lub 
firmę , adres do wysyłki oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku 
przedsiębiorców – także firma oraz nip. Fakultatywnie klient może wskazać 
również : datę urodzenia, telefon, informację odnośnie sposobu trafienia na 
witrynę sklepu oraz adres do fakturowania. 

b. Zaakceptowanie treści regulaminu oraz polityki plików cookie. 
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, 

podany przez klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie 
podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto 
klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.  

4. Klient może usunąć swe konto w sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie 
odpowiedniego wezwania na adres: sklep@freestylepark.pl 

5. Kl ient może przeglądać dane w ramach swojego konta i korzystać z 
funkcjonalności sklepu, uzależnionych od dysponowania kontem, po zalogowaniu. 
Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email 
podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie 
sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i 
nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego konta.  

6. Sprzedawca może usunąć konto danego klienta także w przypadku naruszenia 
przez niego regulaminu, a w szczególności gdy klient: 
a. Podał w trakcie rejestracji w sklepie dane niezgodne z prawdą , niedokładne 

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób 

t r zec ich , w szczegó lnośc i dóbr osob i s tych innych k l i en tów sk lepu 
internetowego, 
W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna. 

7. Usunięcie konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, 
dokonanych przez sprzedawcę z klientem za pośrednictwem sklepu. 

  
§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem sklepu. W tym celu, 
klient powinien dodać poszczególne towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić 
swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie sklepu. 

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych towarów, klient powinien:  
a. Określić sposób dostawy 
b. Określić sposób płatności 
c. Potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji konta, a także 

całkowitą cenę towarów (koszty dostawy i dokonania płatności) – poprzez 
kliknięcie przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty” 

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze 
złożeniem sprzedawcy przez klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów 
umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych 
kosztach dostawy itd. (zob. Ust. 2 lit. C podpunkt ostatni powyżej). 

4. Z chwilą złożenia przez klienta oferty zgodnie z ust. 3, do klienta jest wysyłana 
wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez 
klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym 
potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia). 

5. Do zawarcia umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą dochodzi z chwilą 
akceptacji przez sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w 
formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas 



rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Wiadomość ta powinna 
zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez klienta i 
wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. A-c 
powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie 
jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia). 

  
§4 ZAPŁATA 

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności: 
a. System PayU 
b. Voucher, kod podarunkowy 
K l ient powin ien oznaczyć wybrany sposób p łatnośc i w formularzu 
zamówienia. 

2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest 
zawiadamiany o koszcie płatności danego towaru przed złożeniem zamówienia, 
zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez 
cały czas na witrynie sklepu. 

3. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu payu zaplata powinna być 
dokonana przed dostawą towarów. 

4. W przypadku zwłoki klienta w dokonaniu zapłaty, przekraczającej 7 dni robocze 
od akceptacji zamówienia przez sprzedawcę , sprzedawca ma prawo odstąpić 
umowy sprzedaży, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej. 

5. W celu zrealizowania płatności voucherem podarunkowym - patrz pkt. 1.b) - 
należy wpisać kod w polu "karta lub kod rabatowy" znajdującym się w aktywnym 
koszyku. Rabat powinien zostać naliczony automatycznie. Kody przeznaczone są 
do jednorazowego użycia, niewykorzystane środki przepadają . Istnieje możliwość 
dopłaty brakującej kwoty za pomocą innej formy płatności. 

  
§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARÓW 

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia klienta niezwłocznie po zawarciu 
umowy sprzedaży towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za 
pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za towary na swym rachunku 
bankowym (w przypadku innych sposobów płatności). 

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być 
określone przez klienta w formularzu zamówienia. 

3. Możliwe sposoby dostawy to: kurier (np. FedEx, DHL, UPS, InPost –według wyboru 
sprzedawcy) lub odbiór osobisty. 

4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego 
sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). 
Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego towaru przed złożeniem 
zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są 
także przez cały czas na witrynie sklepu. 

5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i 
czasu dostawy przesyłki przez dostawcę – i wynosi średnio 5 dni od zawarcia 
umowy sprzedaży towarów (akceptacji zamówienia), w zależności od wyboru 
sposobu dostawy. W szczególnych przypadkach w szczególności kiedy towar nie 
jest dostępny w magazynie sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia terminu 
do 30 dni. 

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w 
ust . 6 powyżej , sprzedawca może poinformować o tym kl ienta pocztą 
elektroniczną , na adres podany przy rejestracji konta lub przy sk ładaniu 
zamówienia i zwrócić klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że klient 
wyrazi zgodę na przed łużenie czasu otrzymania towaru. Dotyczy to w 



szczególności towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb 
konkretnego klienta. 

7. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium 
rzeczypospolitej polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar. 

  
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1. Sprzedawca ponos i odpowiedz ia lność za wady towarów na zasadach 
określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza 
w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.u. Z 2014 r. Poz. 121). 

2. Wady towarów (reklamacje) można sk ładać za pośrednict wem poczty 
elektronicznej na adres sklep@freestylepark.pl lub w formie pisemnej na adres 
sprzedawcy podany w §1. 

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego klient powinien, w miarę możliwości, podać : 
a. Opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła, 
b. Datę ujawnienia wady, 
c. Czego klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji 
- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu 
reklamacyjnym, dokonanym przez klienta będącego konsumentem, nie 
stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji . Przes łanie kompletnej 
dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie. 

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt 
sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do siedziby sprzedawcy pod adresem: ul. 
Stalowa 25, 41-500 Chorzów  

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówiony towar zgodnie z 
wszelkimi specyfikacjami zawartymi w opisie towaru na witrynie sklepu. Dotyczy 
to zwłaszcza rozmiaru towaru, sposobu jego wykonania, materiału z którego jest 
wykonany oraz grafiki na towarze. 

  
§7 KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA 

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez 
podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 
upływie 14 dni od dnia wejścia przez konsumenta w posiadanie towaru lub od 
dnia w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła 
w posiadanie towaru. 

2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, 
partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 
14 dni od dnia wejścia przez konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od 
dnia w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła 
w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie 
sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu. 

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie sprzedawcy 
przez klienta jednoznacznego oświadczenia.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru przez klienta w trybie 
opisanym w niniejszym paragrafie.  

a. Klient powinien odesłać sprzedawcy towar na adres ul. Stalowa 25, 41-500 
Chorzów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w 
którym odstąpił od umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, 
jeżeli klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie 
koszty zwrotu towaru pokrywa klient. 

b. Sprzedawca zwróci klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w 
tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 



wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż 
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia 
odstąpienia od umowy sprzedaży towaru przez klienta. 

c. Sprzedawca zwróci p łatności przy użyciu takich samych sposobów 
płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba 
że kl ient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym 
przypadku klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 
towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w 
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z 
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia 
charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje 
klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. O prawach konsumenta (dz.u. Z 2014 r. Poz. 827), w tym umów w której 
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb; 

  
§8 WYMIANA TOWARU 

1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do sprzedawcy o wymianę 
zakupionego towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar 
dostępny w sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości. W przypadku 
konieczności dokonania zwrotu o formie zwrotu decyduje klient. 

2. W przypadku wyrażenia przez sprzedawcę zgody na wymianę towaru, koszty 
przesyłki pokrywa kupujący. 

§9 WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAKAZ UMIESZCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH, 
REKLAMACJE NA DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU 

1. Sprzedawca udostępn ia k l ientom za poś redn ic t wem sk lepu moż l iwość 
n ieodp łatnego korzystania z następujących us ług świadczonych drogą 
elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną , dz.u.2002.144.1204 z późn. Zm.), których treścią jest używanie 
funkcjonalności sklepu – obejmujących w szczególności: 

a. Udostępnienie zawartości sklepu 
b. Rejestrację i utrzymywanie konta, a także zawieranie ze sprzedawcą 

umów sprzedaży towarów dostępnych w sklepie 
c. Wysyłkę newslettera. 

2. Ce lem skorzystan ia z powyższych us ług, k l ient powin ien dysponować : 
urządzeniem umożliwiającym połączenie z internetem i posiadającym system 
operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką 
internetową) oraz kontem poczty elektronicznej. 

3. Zasady przechowywania przez sprzedawcę plików cookies na urządzeniach 
klienta, a także dostępu sprzedawcy do owych plików cookies określa polityka 
plików cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Klient zobowiązuje się , że nie będzie umieszczał w ramach sklepu treści (np. 
Komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących 
przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie 
otrzymania przez sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej 
wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych 
przez klienta, sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści. 



5. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez 
zgłoszenie przez klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych 
za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku ust. 1 lit. A 
poprzez otwarcie witryny sklepu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w 
ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza w obrębie 
sklepu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, 
a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez 
jedną ze stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane 
sprzedawcy przez klienta pocztą elektroniczną , na adres sklep@freestylepark.pl 

6. Klient zobowiązuje się do: 
a. Niekorzystania ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń , 
b. Niepodejmowania dzia łań takich jak: rozsy łanie lub umieszczanie w 

ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej 
(spam), 

c. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych 
klientów oraz sprzedawcy, 

7. W przypadku niezadowolenia z działalności sklepu, klient ma możliwość złożenia 
reklamacji pocztą elektroniczną , na adres: sklep@freestylepark.pl klient zostanie 
poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, 
z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez 
sprzedawcę . 

  
§10 SPORY 

1. W przypadku sporów powstałych na gruncie regulaminu lub umowy sprzedaży, 
klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń . 

2. Wszystkie spory mogą zostać rozstrzygnięte bez angażowania wymiaru 
sprawiedliwości. Klient ma możliwość skorzystania z trzech innych sposobów 
rozstrzygania sporów: 

a. Wniesienie wniosku do stałego konsumenckiego sądu polubownego – spór 
rozwiązuje sędzia arbiter; 

b. Wniesienie wniosku o mediacje np. Do izby handlowej – spór rozwiązuje 
mediator; 

  
§11 ZMIANY REGULAMINU 

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z 
ważnych przyczyn. W takim przypadku: 

a. Z a re j e s t ro w a n i k l i e n c i zo s t a ną p o i n f o r m o w a n i o z m i a n a c h z a 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - 
na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie. 

b. Zarejestrowani klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu 
przy najbliższym logowaniu. 

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o 
świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze 
skutkiem natychmiastowym i usunięciem konta - z zastrzeżeniem §12 ust. 3 
poniżej 

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez 
klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które 
będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 

  
§12 KONTAKT 



1. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym w szczególności poprzez 
wiadomość e-mail na adres sklep@freestylepark.pl 

  
§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów 
zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży towarów) jest 
prawo polskie. 

2. W przypadku klientów, będących konsumentami, których miejsce stałego pobytu 
znajduje się na terenie unii europejskiej (z wyłączeniem danii), ale poza 
terytorium rzeczypospolitej polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie 
wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu 
konsumenta, których nie można wy łączyć w drodze umowy (zob. Art. 6 
rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady z dnia 17 czerwca 2008 r. W 
s p r a w i e p r a w a w ł a ś c i w e g o d l a z o b o w i ą z a ń u m o w n y c h [ r z y m i , 
dz.u.ue.l.2008.177.6]). 

  

Zatwierdzono: Chorzów, 01.10.2021


