
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Foksal 3/5 zarejestrowana pod numerem KRS: 0000572951, NIP: 5252627770 

2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 09.08.2018 r. 

do dnia 30.08.2018 r. 

3. Przedmiotem akcji jest odzież – t-shirty, koszule Ciurak Wear. 

 

§2 

Uczestnictwo 

1. Uczestnikiem akcji może być Użytkownik Portalu DomyDziecka.org rozumiany jako placówka 

opiekuńczo-wychowawcza/rodzinny dom dziecka/rodzina zastępcza, której dane 

zamieszczone są w bazie placówek na stronie www.DomyDziecka.org, a sama posiada 

aktywny login, za pomocą którego loguje się na Portalu DomyDziecka.org.  

2. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, podanie nieprawdziwych 

danych oraz złożenie nieprawdziwych oświadczeń upoważnia Organizatora do wyłączenia 

Uczestnika z akcji.  

 

§ 3 

Przebieg akcji 

 

1. Aby wziąć udział w akcji należy przesłać drogą mailową na adres 

aktywacja@domydziecka.org: 

a) formularz zgłoszeniowy do akcji, 

b) formularz zgłoszeniowy do Portalu. Użytkownicy, którzy przesyłali formularz zgłoszeniowy 

do Portalu po 01.02.2018,  są zwolnieni z konieczności dostarczenia aktualnego formularza 

zgłoszeniowego do Portalu. 

c) w przypadku rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych skan dokumentów 

potwierdzających prowadzenie rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka. Użytkownicy, 

którzy przesłali takie dokumenty po 01.02.2018 są zwolnieni z konieczności ich dostarczenia. 

Jeżeli jednak Użytkownik dostarczył taki formularz po 01.02.2018, a sytuacja uległa zmianie, 

prosimy o dosłanie nowego formularza.  



 

2. Użytkownik otrzymuje drogą mailową dostęp do formularza online, za pomocą którego 

wybiera konkretne modele oraz rozmiary ubrań, które chce otrzymać. 

 

3. Limit otrzymanej odzieży wynosi 2 sztuki na dziecko będące w pieczy zastępczej. 

 

4. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia. W przypadku wątpliwości poprawności 

rozmiarów lub sztuk odzieży, organizator po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem ma 

prawo do zmiany ilości odzieży. 

 

5. Koszt wysyłki pokrywa Organizator. Możliwa jest partycypacja w kosztach przesyłki od strony 

Użytkownika. Użytkownik, który zobowiązał się do partycypacji w kosztach przesyłki, 

zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 10 zł na konto .... Dokonywanie wpłaty 

nie jest potrzebne, jeśli Użytkownik uczynił już to w związku z uczestnictwem w przynajmniej  

jednej z dwóch poprzednich akcji (Skarpetkowe szaleństwo bądź Sukienkowe szaleństwo). 

Partycypacja w kosztach jest dobrowolna i nie jest wymogiem uczestnictwa w akcji.  

 

6. Organizator jest zobowiązany przesłać odzież w terminie do 30.08.3018. 

 

7. Akcja trwa do 13.08.2018 lub do wyczerpania zapasów.  

 

8. Po otrzymaniu odzieży Użytkownik jest zobowiązany przesłać na adres 

akcja@domydziecka.org lub Portal DomyDziecka.org ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków 

potwierdzenia otrzymania darowizny. Wzór dokumentu zostanie dołączony do przesyłki z 

odzieżą. Dokument należy przesłać w ciągu 30 dni od otrzymania darowizny.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

2. W sytuacjach nieprzewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu wiążące są 

rozstrzygnięcia Organizatora 

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

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

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 


