
REGULAMIN
udziału w Programie „Sprzęt sportowy dla Domów Dziecka”

§ 1
Organizator oraz przedmiot Programu

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady udziału w programie pt.
„Sprzęt  sportowy  dla  Domów  Dziecka” skierowanym  do  Domów  Dziecka  zlokalizowanych  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanego dalej: „Programem”).
2. Celem Programu jest  wyłonienie  spośród  zgłoszonych  w  danym  kwartale  kalendarzowym
trwania Programu Domów Dziecka, na których rzecz Organizator przekaże w formie darowizny
sprzęt  sportowy  zakupiony  za  fundusze  pozyskane  od  osób  trzecich  (zwanych  dalej:
„Fundatorami”).

3. Organizatorem Programu jest Fundacja OSHEE ZYJ WALCZ ZWYCIEZAJ z siedzibą w Krakowie,
adres: przed 1 kwietnia 2017 r.: Al. Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków; od dnia 1 kwietnia 2017 r.:
ul. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów opieki  zdrowotnej  Krajowego
Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  -  Śródmieścia  w Krakowie,  XI  Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem 0000651731,  REGON:  366083130,
NIP: 6772411657 (zwana dalej „Organizatorem”). 

4. Poprzez  „Dom  Dziecka”  rozumie  się  całodobową  placówkę  (zakład)  opiekuńczo-
wychowawczą typu socjalizacyjnego, do której kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby
stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym.

5. Podmiot  prowadzący  Dom  Dziecka  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  zwany  jest
w niniejszym Regulaminie „Podmiotem”.
6. Program realizowany będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Program jest prowadzony przez Organizatora od dnia 01.03.2017 r. do odwołania. Informację
o zakończeniu Programu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej pod adresem:
www.fundacjaoshee.eu 
8. Szczegółowe informacje o Programie, w tym niniejszy Regulamin, będą dostępne w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.fundacjaoshee.eu 

§2 
Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikiem Programu  może  być  Podmiot  prowadzący  Dom Dziecka,  który  znajduje  się  na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”). 

2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a  w szczególności  podanie
nieprawdziwych  danych,  złożenie  nieprawdziwych  oświadczeń,  niezastosowanie  się  do
postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem
w Programie  upoważnia  Organizatora  do  wyłączenia  Uczestnika  z  Programu,  w  tym zwalnia
Organizatora od obowiązku dokonania darowizny na rzecz Uczestnika.

§3 
Zasady udziału w Programie

1. Wszystkie  zasady  dotyczące  organizacji  Programu,  a  także  uczestnictwa  w  nim  określa
niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Udział  w Programie  jest  dobrowolny.  Aby wziąć  w niej  udział,  Podmiot  prowadzący  Dom
Dziecka  musi zadeklarować chęć uczestnictwa w Programie w danym kwartale kalendarzowym
poprzez  wypełnienie  Formularza  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  w
odniesieniu do danego Domu Dziecka oraz  odesłanie tak  wypełnionego Formularza  na adres
siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 3. Wysłanie wypełnionego formularza oznacza, że



Uczestnik przystępuje do Programu w danym kwartale kalendarzowym i akceptuje postanowienia
niniejszego Regulaminu.
3. W treści  Formularza  Podmiot  prowadzący  Dom Dziecka  będzie  miał  możliwość  określenia
rodzaju  sprzętu  sportowego,  jaki  chciałby  otrzymać  od  Organizatora.  Wskazanie  sprzętu
sportowego przez Podmiot nie jest wiążące dla Organizatora.
4. Dla  ustalenia  daty  zgłoszenia  Domu  Dziecka  do  Programu  znaczenie  ma  data  wysyłki
wypełnionego przez Podmiot Formularza – data stempla pocztowego.
5. Podmiot, w odniesieniu do każdego prowadzonego przez siebie Domu Dziecka, może wziąć
udział w Promocji jeden raz na kwartał kalendarzowy trwania Programu, ale za każdym razem
musi spełnić wyżej określone warunki zgłoszenia danego Domu Dziecka.

§4
Nominacja Domu Dziecka

1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia danego kwartału kalendarzowego trwania Programu
(dalej:  „Edycji”)  Organizator  wyłoni  Domy Dziecka w liczbie  przez siebie  określonej,  które  w
trakcie trwania tego kwartału kalendarzowego zostały prawidłowo zgłoszone do Programu zgodnie
z § 3 (dalej:  „Laureaci”),  oraz  określi,  w jakich proporcjach Organizator  rozdysponuje wobec
poszczególnych  Laureatów  środki  finansowe  otrzymane  od  Fundatorów  do  wykorzystania  w
ramach  danej  Edycji  Programu.  W przypadku,  gdy  z  powodów niezależnych  od  Organizatora
środki finansowe otrzymane od Fundatorów do wykorzystania w ramach danej Edycji Programu
nie zostaną wykorzystane w całości, pozostała suma przechodzi jako środki do wykorzystania w
kolejnej Edycji Programu.
2. Określenie  ilości  Laureatów  w  danej  Edycji  Programu  nastąpi  po  weryfikacji  wysokości
funduszy, jakie Fundatorzy przekazali Organizatorowi do wykorzystania w ramach danej Edycji,
biorąc  pod  uwagę  szacunkową  wartość  zgłoszonego  przez  poszczególne  Domy  Dziecka
zapotrzebowania na sprzęt sportowy. Kryteriami wyboru Laureatów będzie ocena Organizatora w
zakresie:  kondycji  finansowej  oraz  lokalowej  poszczególnych  Domów Dziecka  zgłoszonych  do
danej  Edycji,  oraz  zapotrzebowania  tych  Domów Dziecka  na  sprzęt  sportowy  określonego na
podstawie  informacji  podanych  przez  Uczestnika  na  Formularzu,  w  szczególności  liczby
sponsorów, liczby dzieci,  kubatury oraz danych dot.  nieruchomości,  w której Dom Dziecka się
mieści.
3. Czynności wskazane w ust. 1 dokonane zostaną przez 3-osobową Komisję składającą się z
osób wskazanych przez Organizatora.
4. Po  dokonaniu  czynności  wskazanych  w  ust.  1  Organizator  zakupi  za  środki  finansowe
otrzymane  od Fundatorów  do  wykorzystania  w  danej  Edycji  Programu  sprzęt  sportowy  i
rozdysponuje ten sprzęt pomiędzy Laureatów, z uwzględnieniem proporcji ustalonych zgodnie z
ust. 1.
5. Przed przekazaniem sprzętu sportowego Uczestnik, który zgłosił Laureata, obowiązany jest do
zawarcia z Organizatorem pisemnej umowy darowizny tego sprzętu.
6. Poprzez  przekazanie  Laureatowi  sprzętu sportowego rozumie się  przekazanie  tego sprzętu
Uczestnikowi, który dokonał zgłoszenia Laureata. Uczestnik ten zobowiązuje się, że przekazany
sprzęt  sportowy  będzie  użytkowany  wyłącznie  przez  dzieci  i  młodzież,  które znajdują  się  pod
opieką zgłoszonego przez niego Laureata.
7. Zakupienie i przekazanie sprzętu sportowego nastąpi na koszt Organizatora w terminie 60 dni
od dnia dokonania czynności wskazanych w ust. 1, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu przez
Uczestnika umowy darowizny, o której mowa w ust. 5.
8. Momentem przeniesienia prawa własności  sprzętu sportowego na Uczestnika,  który  zgłosił
Laureata,  jest  chwila  odbioru  przez  osobę  upoważnioną  przez  Uczestnika  lub  pracowników
Laureata przesyłki ze sprzętem, dostarczonej na adres Laureata. W tym momencie na Uczestnika
przechodzi również wszelkie ryzyko (w tym przypadkowego) uszkodzenia lub utraty przekazanego
sprzętu sportowego.



9. Na sprzęt  sportowy  przekazywany  Laureatom w ramach  Programu  przysługuje  gwarancja
producenta,  o  ile  producent  takiej  gwarancji  udziela.  Organizator  będzie  współpracował  z
Uczestnikiem  i  Laureatem  w  zakresie  realizacji  gwarancji  na  sprzęt.  Organizator  nie  udziela
dodatkowej gwarancji na przekazywany sprzęt sportowy. w odniesieniu do sprzętu sportowego
przekazywanego Laureatom w ramach Programu wyłączone zostają przepisy o rękojmi za wady
fizyczne oraz prawne.
10. W razie odmowy podpisania umowy darowizny sprzętu sportowego albo nieodebrania sprzętu
przez  Uczestnika,  który  zgłosił  Laureata,  lub też  w razie  braku kontaktu  z  tym Uczestnikiem,
Organizator zostaje zwolniony z wynikającego z niniejszego Regulaminu obowiązku przekazania na
rzecz  tego  Uczestnika  sprzętu  sportowego.  W takim wypadku  Organizator  ma prawo wyboru
innego Domu Dziecka zgłoszonego do danej Edycji Programu, któremu zostanie przekazany sprzęt
sportowy w ramach tej Edycji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 5
Dane osobowe oraz udostępnianie danych o Uczestniku i Laureacie

1. Administratorem bazy danych zebranych w trakcie prowadzenia Programu jest Organizator.
Dane osobowe są podawane przez Uczestników w chwili  uzupełnienia Formularza stanowiącego
zgłoszenie Domu Dziecka do Programu. Uczestnicy Programu, uzupełniając Formularz, wyrażają
zgodę  na  wykorzystanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  wskazanych  w tym Formularzu  w
celach  związanych  z  organizacją  i przeprowadzeniem  danej  Edycji  Programu.  Podanie  danych
osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  ich  niepodanie  uniemożliwia  udział  w  Programie.  Każdy
Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich
usunięcia. Uczestnicy  mają  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  poprawiania.  Dane
osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami) na potrzeby
przeprowadzenia danej Edycji Programu.  Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych
wynika z Załącznika nr 2 do Regulaminu.  

2. Na mocy niniejszego Regulaminu Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża nieodpłatną
zgodę  na  wykorzystanie  przez  Organizatora  oraz  wskazane  przez  niego  osoby  trzecie  (w
szczególności Fundatorów, w tym OSHEE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) nazwy, oznaczeń
i  znaków towarowych  Uczestnika oraz  Laureata,  którego zgłoszenia  ten  Uczestnik  dokonał,  do
celów informacyjnych (1) o prowadzeniu przez Organizatora Programu, (2) o wsparciu finansowym
udzielonym przez danego Fundatora na rzecz Programu oraz (3) o fakcie obdarowania Laureata
sprzętem sportowym przez Organizatora ze środków finansowych otrzymanych od poszczególnych
Fundatorów. Upoważnienie udzielane jest w zakresie następujących pól eksploatacji: utrwalenie na
wszelkich znanych nośnikach, zwielokrotnianie za pomocą wszelkich znanych technik,  publiczne
rozpowszechnianie,  tj.  wykonanie,  wyświetlanie,  wystawianie,  publikowanie,  udostępnianie
odtwarzanie  i  nadawanie  ww.  informacji  w  środkach  masowego  przekazu,  prasie,  Internecie,
reklamach POS,  jak również publikację tych informacji  na etykietach produktów.  Upoważnienie
obowiązuje bez ograniczeń terytorialnych i udzielane jest na okres 3 lat  licząc od dnia wyboru
Laureata zgodnie z § 4 ust.  1, a po tym okresie  zostanie automatycznie przedłużone na czas
nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez Uczestnika na piśmie pod rygorem nieważności z
zachowaniem 1-rocznego terminu wypowiedzenia. Jednocześnie Uczestnik dokonując zgłoszenia do
Programu oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia ww. upoważnienia we wskazanym powyżej
zakresie  oraz  zobowiązuje  się,  że  w  razie  wystąpienia  osób  trzecich  z  żądaniami  wobec
Organizatora co do wykorzystywania przez niego nazw, oznaczeń i znaków w ramach udzielonego
upoważnienia  zwolni  Organizatora  z  odpowiedzialności  oraz  pokryje  wszelkie  szkody  z  tym
związane.

3. Dane pozostałych Uczestników oraz Domów Dziecka nie będą nikomu ujawniane, chyba, że o
ich ujawnienie zwrócą się odpowiednie organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.

§ 6



 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  przebiegu  danej  Edycji  Programu  mogą  być  składane  przez

Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora z podaniem co najmniej imienia,
nazwiska  lub  nazwy  tego  Uczestnika  oraz  jego  adresu  do  korespondencji,  z  dopiskiem
obejmującym nazwę Programu, w terminie do 14 dni od daty wyłonienia Laureatów danej Edycji
Programu.  Reklamacje  wpływające  po powyższym terminie  powinny wskazywać  okoliczności
będące uzasadnioną przyczyną złożenia reklamacji po ww. terminie. 

2. Złożone  reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  osobę  upoważnioną  przez  Organizatora
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14  dni od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w terminie
7 dni od daty jej rozpatrzenia. 

4. Dla  oceny  zachowania  terminów,  o  których  mowa  w  ust.  1-3,  decyduje  data  stempla
pocztowego – nadania przesyłki.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, że Program nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.
10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz. U. 2010.127.857 z późn. zm.) i
nie  podlega  regułom  zawartym  w  w/w  ustawie  oraz  rozporządzeniach  wykonawczych  tej
ustawy.  Program nie jest  również  przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu art.  919 i  nast.
Kodeksu cywilnego.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to
niezbędne  dla  prawidłowego  i  zgodnego  z  prawem  prowadzenia  Programu,  jednakże  bez
uszczerbku dla praw już nabytych przez jego Uczestników. 

5. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich ogłoszenia na stronie internetowej
Organizatora.

6. Treść  niniejszego  Regulaminu  będzie  udostępniona  na  stronie  internetowej  pod  adresem
www.fundacjaoshee.eu oraz w siedzibie Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
1) Formularz zgłoszenia Domu Dziecka do Programu,
2) Wykaz sprzętu sportowego.



Załącznik nr 1
FORMULARZ 

zgłoszenia Domu Dziecka
do Programu „Sprzęt sportowy dla Domów Dziecka”

1. Miejsce i data wypełnienia Formularza:

Miejscowość Dzień Miesiąc Rok

2. Dane Podmiotu zgłaszającego Dom Dziecka:

Imię  i  nazwisko  /  nazwa Podmiotu
zgłaszającego Dom Dziecka

Adres

Adres e-mail

Numer PESEL / KRS

Numer NIP

Numer REGON

3. Dane Domu Dziecka (wg stanu na dzień wypełnienia Formularza) :

Nazwa Domu Dziecka

Adres

Adres e-mail

Numer telefonu

Adres strony internetowej

Aktualni sponsorzy Domu Dziecka

Liczba  dzieci  będących  pod  opieką
Domu  Dziecka  z  uwzględnieniem
wieku

Liczba dzieci w wieku:   a) 0 – 5 lat: …………
b) 5 – 10 lat:   …………
c) 10 – 15 lat:  …………
d) pow. 15 lat:  …………

Dane szczegółowe dotyczące Domu
Dziecka

Typ nieruchomości:     Lokal   ⃣          Budynek wolnostojący   ⃣

Powierzchnia: f …………… m2

Czy posiada świetlicę: TAK   ⃣       NIE   ⃣   
Czy posiada ogród: TAK   ⃣       NIE   ⃣   
Czy posiada boisko/salę gimnastyczną: TAK   ⃣       NIE   ⃣   

Sprzęt sportowy, który Dom Dziecka
chciałby  otrzymać  od  Organizatora
w     ramach danej Edycji Programu*

*  -  jeżeli  brak  miejsca  to  należy
dokończyć na dodatkowej kartce
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu „Sprzęt sportowy dla Domów Dziecka”  w wersji
obowiązującej na dzień wypełnienia niniejszego Formularza i zobowiązuję się do jego przestrzegania.



____________________________________
podpis Podmiotu zgłaszającego Dom Dziecka

Załącznik nr 2

WYKAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Stół do tenisa stołowego zestaw : stół, siatka, 10 paletek, 40 piłeczek

2. Boisko do siatkówki mobilne zestaw: siatka, słupki, 6 piłek siatkowych, linie boczne

3. Boisko do Badmintona mobilne zestaw: siatka, słupki, 10 paletek, 40 lotek, linie boczne

4. Stanowisko do gry w koszykówkę zestaw: kosz z siatką, stojak, 6 piłek koszykowych,
linie boczne

5. Piłki - różne dyscypliny do wyboru: siatkowa, nożna, koszykowa, ręczna, lekarska 

6. Odzież  sportowa:  koszulki,  spodenki,  bluzy  bawełniane  z  kapturem,  buzy  sportowe
(softshell), buty ( proszę o podanie rozmiaru, wieku dziecka oraz płci ).

7. Plecaki, torby sportowe ( proszę o podanie wieku dzieci oraz płci)

8. Skakanki, gumy do skakania, hula hop

9. Ringo, friesbee

10. Materace gimnastyczne 

11. TRX ( gumy do ćwiczeń)

12. Trampoliny wewnętrzne i zewnętrzne 

13. Rowery (  proszę  o  podanie  rozmiaru  ramy,  wieku  dzieci  oraz  płci)  +  1  do  4  zestawy
ochraniaczy do każdego roweru: kask ( proszę o podanie rozmiaru, wieku dziecka oraz płci),
ochraniacze na kolana i łokcie

14. Hulajnogi (  proszę o podanie wieku dzieci  i  płci)  + 1 do 4 zestawy ochraniaczy  :  kask
( proszę o podanie rozmiaru, wieku dziecka oraz płci), ochraniacze na kolana i łokcie

15. Rolki ( proszę o podanie rozmiaru stopy, wieku dzieci oraz płci) + 1 do 2 zestawy ochraniaczy
do każdej pary rolek: kask ( proszę o podanie rozmiaru, wieku dziecka oraz płci), ochraniacze
na kolana, łokcie i nadgarstki.

16. Łyżwy ( proszę o podanie wieku dzieci i płci) + 1 do 2 zestawy ochraniaczy do każdej pary
łyżew : kask ( proszę o podanie rozmiaru, wieku dziecka oraz płci), ochraniacze na kolana,
łokcie i nadgarstki.

17. Bidony 0,75 l

18. Ręczniki sportowe 

19. Sanki ( proszę o podanie wieku dzieci oraz płci)

20. Deskorolki ( proszę o podanie wieku dzieci i płci) + 1 do 2 zestawy ochraniaczy do każdej
deskorolki : kask ( proszę o podanie rozmiaru, wieku dziecka oraz płci) + ochraniacze na
kolana i łokcie

21. Namioty ( proszę o podanie ilu osobowe maja być, oraz przeznaczenia)

22. Kaski rowerowe ( proszę o podanie rozmiaru, wieku dzieci oraz płci)

23. Ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki ( proszę o podanie wieku dzieci oraz płci).

24. Maszyna „piłkarzyki”

25. Inne: proszę o podanie potrzebnego sprzętu sportowo- rekreacyjnego oraz uzasadnienie.


