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J

a, zwany dalej Życzeniodawcą, proszę Was, zwanych dalej Życzeniobiorcami, o przyjęcie,

bez zobowiązań wynikających z treści lub domniemanych, o zaakceptowanie moich najlepszych
życzeń przyjaznych dla środowiska, odpowiedzialnych społecznie, poprawnych politycznie,
bezstresowych, nieuzależniających, niedyskryminujących obchodów święta przesilenia zimowego,
przeprowadzonych według najlepiej odpowiadających Życzeniobiorcom tradycji lub przekonań
wynikających z preferowanej przez Życzeniobiorców religii czy też tradycji świeckich, z szacunkiem
dla religijnych/świeckich tradycji/przekonań osób trzecich lub dla ich ewentualnego przekonania
o braku konieczności uwzględniania jakichkolwiek tradycji — religijnych, bądź świeckich.
Życzeniodawca chciałby życzyć Życzeniobiorcom sukcesów finansowych, spełnienia osobistego
i braku komplikacji natury medycznej w związku z nadchodzącym końcem uznanego ogólnie roku
kalendarzowego 2013, respektując jednocześnie wybór jakiegokolwiek innego kalendarza,
wynikającego z przynależności kulturowej, bądź sektowej Życzeniobiorców bez względu na ich rasę,
przekonania, kolor, wiek, sprawność fizyczną, wiarę, platformę komputerową lub preferencje
seksualne.

Akceptując powyższe życzenia, Życzeniobiorcy zobowiązani są zaakceptować poniższe warunki:
1. Życzenia niniejsze mogą być w każdej chwili poszerzone, uszczuplone, bądź wycofane
całkowicie.
2. Życzenia mogą być swobodnie przekazywane dalej, pod warunkiem pozostawienia bez
zmian oryginalnych życzeń.
3. Z powyższych życzeń nie wynika w żadnym stopniu obietnica faktycznego spełnienia chęci
wyrażonych w tymże przekazie.
4. Niniejsze życzenia mogą nie być wykonywalne w niektórych systemach prawnych, jak
również niekoniecznie ograniczenia w nich wyrażone muszą być wiążące w każdej lokalizacji
geograficznej.
5. Zakłada się, że życzenia te będą całkiem dobrze spełniać swoją rolę w granicach rozsądku,
przez okres jednego roku lub do czasu wystawienia nowych życzeń świątecznych, w zależności od
tego, która z tych okoliczności zaistnieje pierwsza.
6. Sprawa wymiany niniejszych życzeń lub wystawienia nowych pozostawiona jest do wyłącznej
decyzji Życzeniodawcy.
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Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

