
   

 

REGULAMIN AKCJI 

 „Obudź w sobie Mikołaja! Poczuj moc dawania 2019” 

 

 

§ 1 

Organizator 

1. Regulamin określa zasady udziału w Akcji „Obudź w sobie Mikołaja! Poczuj moc dawania 2019”  zwanej 

dalej Akcją, skierowaną do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, 

specjalistyczno-terapeutycznego zarejestrowanych na Portalu DomyDziecka.org. 

2. Celem akcji jest wsparcie materialne i emocjonalne dzieci i młodzieży, wychowującej się w placówkach 

pieczy instytucjonalnej, poprzez obdarowanie prezentami, które zostaną przygotowane przez indywidualne 

osoby oraz  będą uwzględniały ich marzenia i zainteresowania wyrażone w listach do Świętego Mikołaja.  

3. Organizatorem Programu jest Fundacja „Polski Instytut Filantropii” , z siedzibą w Warszawie (00-366) 

ulFoksal 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  (Portal 

DomyDziecka.org) oraz RiX Media LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, GL2 5YD Gloucester, Unit 16 Capitol 

Park, 131 Pearce Way (GL Parcels) zwani dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Akcji może zostać placówka opiekuńczo-wychowawcza, która spełnia poniższe warunki: 

 Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-

terapeutycznego lub łączącą zadania w/w placówek.  

 Jest zarejestrowana na Portalu DomyDziecka.org – tj. posiada aktywny login i hasło, umożliwiające 

logowania się na Portalu DomyDziecka.org. 



   

2. Placówka, która w chwili ogłoszenia rozpoczęcia Akcji nie jest zarejestrowana na Portalu DomyDziecka.org, 

może dokonać rejestracji poprzez przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego do Portalu na adres 

aktywacja@domydziecka.org.  

3.  Do Akcji zostaną zakwalifikowane Placówki spełniające warunki określone w § 2 pkt 1. do wyczerpania 

limitu 200 podopiecznych. W uzasadnionych przypadkach, w tym gdy zakwalifikowanie kolejnej Placówki 

spowoduje przekroczenie limitu miejsc, limit może zostać zwiększony.  Pierwszeństwo otrzymają Placówki, 

które pozostają zarejestrowane na Portalu DomyDziecka.org w dzień ogłoszenia rozpoczęcia Akcji.  

4. Naruszenie przez Placówkę Akcji postanowień niniejszego Regulaminu, podanie nieprawdziwych danych, 

niezastosowanie się do Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Placówki z Akcji. 

 

§ 3 

Przedmiot Akcji 

1. Przedmiotem Programu jest obdarowanie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

prezentami, które uwzględniają ich zainteresowania oraz marzenia wyrażone w listach do Świętego Mikołaja.  

 

§ 4 

Przebieg Akcji 

1. Aby wziąć udział w Akcji, Placówka musi zadeklarować chęć uczestnictwa  w Akcji  poprzez wysłanie skanu 

wypełnionego Wniosku, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres 

mikolaj2019@domydziecka.org w terminie do 20.11.2019, godz. 23:59. 

2. Wysłanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. W ciągu 48 godzin od otrzymania przez Organizatora skanu Wniosku, Organizator poinformuje placówkę, 

czy zakwalifikowała się do Akcji.   

4. Wysłanie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Akcji. 

5. W przypadku zakwalifikowania się do Akcji Placówka musi dosłać oryginał Wniosku, Zgody na publikację 

wizerunku wraz z listami napisanymi przez podopiecznych na adres Portal DomyDziecka.org, ul. Żułowska 51, 

31-436 Kraków w terminie do 26.11.2019. 



   

6. Jeżeli po zakwalifikowaniu się Placówki do Akcji zostanie do niej skierowany nowy podopieczny, można 

dosłać jego list w późniejszym terminie.   

7. List napisany przez podopiecznego powinien spełniać następujące wymagania: 

 Format listu – A4.  

 Musi być estetyczny, napisany wyraźnie, mile widziane ozdobienie rysunkami.  

 Musi zostać napisany odręcznie. 

 Powinien zostać napisany samodzielnie. Jeśli samodzielne napisanie nie jest możliwe, list, 

po uprzednim uzgodnieniu treści, może napisać w imieniu dziecka jego kolega.  

 Uwzględniać formę listu do Świętego Mikołaja. 

 Na odwrocie listu należy napisać imię, wiek oraz rozmiar ubrań (a także inne niezbędne rozmiary, 

np. butów). 

 W treści listu do Mikołaja należy zawrzeć: 

 Imię, 

 Wiek,  

 Informacje o sobie, np. zainteresowania, klasę, kim dziecko chciałoby zostać w przyszłości, 

co lubi robić w wolnym czasie, itp. Informacje te pozwolą na poznanie dziecka i trafniejsze 

dobranie upominków. 

 Informacje o prezentach, które dziecko chciałoby dostać.  

 Treść listu do Mikołaja nie może zawierać: 

 Nazwiska, 

 Próśb o kosztowne prezenty, np. gadżety elektroniczne, telefony, drogie markowe ubrania. 

 Linków do stron internetowych.  

8. Po otrzymaniu listów przez Organizatora zostaną one zeskanowane i udostępnione na stronie 

internetowej Akcji www.obudzwsobiemikolaja.pl. Wraz z treścią listu udostępniona będzie informacja 

o imieniu i wieku dziecka oraz rozmiarze ubrań.  

9. List zostanie wybrany i zarezerwowany przez Użytkownika strony www.obudzwsobiemikolaja.pl, 

po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. Użytkownik przygotuje paczkę, sugerując się informacjami zawartymi 

w liście, a następnie wyśle ją za pośrednictwem GL Parcels (wybrany teren Wielkiej Brytanii) lub innej firmy 

transportowej na adres Portal DomyDziecka.org, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków.  

10. Paczki na podstawie listów, które nie zostaną zarezerwowane przez Użytkowników strony 

www.obudzwsobiemikolaja.pl,zostaną przygotowane przez Organizatorów.  



   

11. Organizator zastrzega, że zawarcie w liście prośby o wybraną rzecz, nie jest równoznaczne z jej 

otrzymaniem. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość prezentu. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przepakowania prezentu, jeżeli paczka ulegnie zniszczeniu 

w transporcie lub zostanie nieprawidłowo oznaczona.  

12. Organizator dostarczy prezenty do Placówek w okresie świątecznym. Zostanie wybrany jeden termin 

dostarczenia prezentów, który będzie zależny od terminu dostarczenia wszystkich paczek do Organizatora, 

informacji zawartych we Wnioskach oraz dostępności wolontariuszy współpracujących z Organizatorem.   

 

§ 5 

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 „Obudź w sobie Mikołaja! Poczuj moc dawania 

2019” 

2. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Akcji Podziel w sobie Mikołaja. 

Poczuj moc dawania 2019. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz mogą być przekazywane innym, których udział jest niezbędny do 

przekazania prezentów. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda. 

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



   

 

§ 6 

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 

mikolaj2019@domydziecka.org, telefon 724-124-641. 

 

 


