
REGULAMIN AKCJI „PODZIEL SIĘ KAWAŁKIEM SZCZĘŚCIA” 

§ 1 

Organizator 

1. Regulamin określa zasady udziału w akcji społecznej „Podziel się kawałkiem szczęścia” 

zwanej dalej Akcją skierowanym do Placówek Rodzinnych i Domów Dziecka zarejestrowanych 

na Portalu DomyDziecka.org. 

2. Celem akcji jest wyłonienie Placówek Rodzinnych i Domów Dziecka, na rzecz 

których Organizator przekaże w formie darowizny mały sprzęt AGD i/lub wyposażenie 

kuchenne oraz, Domów Dziecka, na rzecz których Organizator przekaże w formie darowizny 

duży i mały sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne i sfinansuje remont kuchni. 

3. Organizatorem Akcji jest Fundacja „Polski Instytut Filantropii” , z siedzibą w Warszawie  

(00-366) ul. Foksal nr 3/5, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000203860, posiadająca  

REGON: 362387091, NIP: 5252627770 (zwana dalej „Organizatorem”). 

4. Fundatorem Akcji jest OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku 

(44-200), przy ul. Żorska 14 lok. 209, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000203860, o kapitale zakładowym w kwocie 404.000,00 złotych, posiadająca  

NIP: 642-21-59-795 oraz REGON: 273202309, na zlecenie Zlecającego, którym jest Upfield 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jerozolimskie 134, 02-305, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000537173, 

NIP: 5272728238, REGON: 360508290. 

5. Poprzez Placówka Rodzinna rozumie się - placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

typu rodzinnego, rodzinny dom dziecka i zawodową rodzinę zastępczą, zawodową 

specjalistyczną rodzinę zastępczą, niezawodową rodzinę zastępczą, która dokonała rejestracji 

na Portalu DomyDziecka.org w terminie do 6.12.2018 i jej profil na Portalu DomyDziecka.org 

pozostaje aktywny. Poprzez Dom Dziecka rozumie się – całodobową placówkę opiekuńczo-

wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, 

która dokonała rejestracji na Portalu DomyDziecka.org w terminie do 6.12.2018 i  jej profil 

na Portalu DomyDziecka.org pozostaje aktywny. 

6. Akcja realizowana będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Termin trwania Akcji: 10.01.2019- 30.04.2019. 



§ 2 

Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Akcji mogą być Domy Dziecka i Placówki Rodzinne, które dokonały rejestracji 

na Portalu DomyDziecka.org w terminie do 6.12.2018 i ich profil na Portalu DomyDziecka.org 

pozostaje aktywny na dzień złożenia wniosku oraz Dom Dziecka/Placówka Rodzinna będzie 

prowadzona co najmniej przez 1 rok od chwili złożenia wniosku.  

2. Naruszenie przez Uczestnika Akcji postanowień niniejszego Regulaminu, podanie 

nieprawdziwych danych, niezastosowanie się do Regulaminu upoważnia Organizatora 

do wyłączenia Uczestnika z Akcji, w tym zwalnia od obowiązku dokonania darowizny na rzecz 

Uczestnika. 

§ 3 

Przedmiot Akcji 

1. Domy Dziecka mogą wnioskować  o zakup małego sprzętu AGD i/lub wyposażenia 

kuchennego i/lub sfinansowanie remontu kuchni dostępnej dla podopiecznych 

wraz z zakupem dużego/małego sprzętu AGD i wyposażenia. 

2. Placówki Rodzinne mogą wnioskować wyłącznie o zakup małego sprzętu AGD 

i/lub wyposażenia kuchennego.  

§ 4 

Przebieg Akcji 

1. Aby wziąć udział w Akcji, każda Placówka Rodzinna musi zadeklarować chęć uczestnictwa 

w Akcji poprzez wypełnienie Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu wraz z Oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 i potwierdzeniem 

prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz odesłanie ich na adres Portal 

www.DomyDziecka.org, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, z dopiskiem „Podziel się 

kawałkiem szczęścia” w terminie do 25.01.2018. Liczy się data wpłynięcia wniosku. Aby wziąć 

udział w Akcji , każdy Dom Dziecka musi zadeklarować chęć uczestnictwa w Akcji poprzez 

wypełnienie Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odesłanie 

go na adres Portal www.DomyDziecka.org, ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, z dopiskiem  

„Podziel się kawałkiem szczęścia” w terminie do 25 stycznia 2019 r. Liczy się data wpłynięcia 

wniosku.  

2. Listy, zawierające zgłoszenia do Akcji, zostaną otwarte 25.01.2019. 

3. Domy Dziecka, które ubiegają się o sfinansowanie remontu kuchni, muszą dołączyć minimum 

4 wyraźne fotografie przedstawiające pomieszczenie, o którego remont się ubiegają. Z chwilą 

doręczenia zdjęć Organizatorowi, nabywa on własność do tych fotografii  oraz nieodpłatnie 



majątkowe prawa autorskie na następujących polach eksploatacji: Internet, media 

społecznościowe, telewizja, prasa.  

4. Niepełne zgłoszenia Placówek Rodzinnych, tj. takie, do których nie będzie dołączone 

Oświadczenie i dokument potwierdzający prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej, 

będą odrzucane.  

5. Uzasadnienie dotyczące każdego sprzętu AGD zgłaszane w Akcji będzie brane pod uwagę 

przy ocenie. Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z otrzymaniem sprzętu. 

6. We wniosku Placówka podaje szacunkowy koszt wykonania/zakupu każdej z wnioskowanej 

pozycji. Faktyczny koszt każdej z wyszczególnionych we wniosku pozycji może maksymalnie 

przekroczyć o  10% koszt szacowany. Jeżeli faktyczny koszt przekracza koszt szacowany 

o ponad 10%, a pula środków przeznaczonych na remont/zakup została wyczerpana, 

Placówka musi pokryć przekroczoną sumę samodzielnie lub, jeżeli to możliwe, zdecydować 

się na inny równoważny produkt/usługę w niższej cenie.  

7. Wniosek będzie podlegał ocenie przez 3-osobową Komisję składającą się z osób wskazanych 

przez Organizatora. Oceniający nie będą znać danych placówek aplikujących w Akcji. 

8. W terminie do 25 lutego 2019 r. Organizator publicznie na stronie DomyDziecka.org ogłosi 

listę rankingową, zawierającą listę Uczestników, którzy złożyli wnioski wraz z otrzymaną 

przez nich punktacją  oraz szacunkową wartością przyznanej darowizny. 

9. Liczba Uczestników, którzy zostaną objęci wsparciem, zależna jest od wartości przyznanych 

darowizn i kończy się wraz z wyczerpaniem puli środków finansowych.   

10. Zakup i przekazanie małego sprzętu AGD odbędzie się w terminie od 1 do 23 marca 2019 r. 

Zakup i przekazanie małego sprzętu AGD nastąpi na koszt Organizatora. Przed przekazaniem 

Placówka Rodzinna/Dom Dziecka zobowiązana jest do podpisania umowy darowizny.  

11. Zakup małego sprzętu AGD/wyposażenia kuchennego będzie potwierdzony fakturą VAT, 

według której płatnikiem będzie Fundacja „Polski Instytut Filantropii”, a odbiorcą dana 

Placówka Rodzinna/Dom Dziecka. Oryginał faktury VAT posiadać będzie Organizator, 

kopię faktury VAT posiadać będzie Placówka Rodzinna/Dom Dziecka.  

12. W terminie do 7 dni od odebrania małego sprzętu AGD/wyposażenia kuchennego Placówki 

Rodzinne oraz Domy Dziecka są zobowiązane dostarczyć drogą pocztową potwierdzenie 

otrzymania darowizny. 

13. Obdarowane Placówki są zobligowane do dostarczenia minimum 4 wyraźnych zdjęć 

przedstawiających użytkowanie otrzymanego sprzętu AGD/wyposażenia. Z chwilą doręczenia 

zdjęć Organizatorowi, nabywa on własność do tych fotografii  oraz nieodpłatnie majątkowe 

prawa autorskie na następujących polach eksploatacji: Internet, media społecznościowe, 

telewizja, prasa. 



14. Remont kuchni musi zostać zrealizowany w terminie od 1 marca do 8 kwietnia 2019 r. 

Po stronie Domu Dziecka pozostaje wybór w porozumieniu z Organizatorem firmy 

wykonującej usługę remontową i zamówienie usługi remontowej, popartej pisemną umową. 

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru firmy wykonującej usługę 

remontową, jeżeli przedstawiony koszt przekracza cenę rynkową.  

15. W skład remontu kuchni wchodzi: sfinansowanie usługi remontowej, zakup materiałów 

budowlanych, mebli, małego i dużego sprzętu AGD , wyposażenia. 

16. Zakup materiałów budowlanych, mebli, dużego sprzętu AGD, małego sprzętu AGD, 

wyposażenia, wykonanie usługi remontowej będzie potwierdzony fakturą VAT, według której 

płatnikiem będzie Organizator, a odbiorcą dany Dom Dziecka.  Oryginał faktury VAT posiadać 

będzie Organizator, kopię faktury VAT posiadać będzie Dom Dziecka. Umowa wykonania 

remontu zawierana będzie pomiędzy Organizatorem a firmą świadczącą usługę remontową, 

w której płatnikiem będzie Organizator a odbiorcą dany Dom Dziecka. 

17. W terminie do 7 dni od zakończenia remontu Domy Dziecka są zobowiązane dostarczyć 

drogą pocztową protokół odbioru remontu, zdjęcia powykonawcze oraz potwierdzenie 

otrzymania darowizny.  

18. Obdarowane Domy Dziecka są zobligowane do dostarczenia minimum 4 wyraźnych zdjęć 

przedstawiających wyremontowane pomieszczenie. Z chwilą doręczenia zdjęć 

Organizatorowi, nabywa on własność do tych fotografii  oraz nieodpłatnie majątkowe prawa 

autorskie na następujących polach eksploatacji: Internet, media społecznościowe, telewizja, 

prasa. 

19. W razie odmowy podpisania umowy darowizny, nieodebrania sprzętu lub braku kontaktu 

z  Placówką Rodzinną/Domem Dziecka, Organizator zostaje zwolniony z obowiązku 

przekazania darowizny w postaci rzeczowej/wykonania usługi remontowej oraz ma prawo 

wyboru jego miejsce kolejną Placówkę Rodzinną/Dom Dziecka. 

20. Organizator, Fundator i Zlecający ma prawo przeprowadzić wizytę kontrolną w trakcie 

trwania Akcji oraz do 1 roku po jej zakończeniu.  

 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Foksal 3/5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Akcji „Podziel się 

kawałkiem szczęścia”.  

2. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Akcji „Podziel się 

kawałkiem szczęścia”. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym 



na podstawie przepisów prawa, Fundatorowi, Zlecającemu oraz mogą być przekazywane 

innym, których udział jest niezbędny do zakupu i przekazania darowizny. Podstawą 

przetwarzania danych jest udzielona zgoda.  

3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu  odwołania udzielonej przez zgody. 

Przedstawiciele Placówek Rodzinnych i Domów Dziecka posiadają prawo do: żądania dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 

a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; do wycofania udzielonej zgody 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

do przeprowadzenia Akcji. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy 

kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora 

danych:  Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w  Warszawie przy ul. Foksal 3/5;  

info@domydziecka.org 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Akcji, a po jej o zakończeniu przez 

czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Akcji na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest 

to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia Akcji, jednakże bez 

uszczerbku dla praw już nabytych przez jego Uczestników.  

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia na stronie internetowej 

Organizatora.  

4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej pod adresem 

www.domydziecka.org oraz w siedzibie Organizatora. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 

6. Dodatkowych informacji dotyczących akcji udziela Paulina Chojnacka, adres e-mail 

akcja@domydziecka.org, telefon 724-124-641. 

 


