
 

 

REGULAMIN AKCJI „ZBIÓRKI OD SERCA”  

EDYCJA II 

§ 1 

Organizator 

1. Regulamin określa zasady udziału w akcji społecznej „Zbiórki od serca” (zwanej dalej „Akcją”) 

skierowaną do placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin 

zastępczych. 

2. Celem akcji jest wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka 

i rodzin zastępczych poprzez umożliwienie realizacji potrzeb podopiecznych związanych 

z organizacją czasu wolnego poza domem.  

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

przy ulicy ul. Foksal nr 3/5, 00-366 Warszawa, 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. Partnerem Akcji jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-

166 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 33.016.950 złotych, posiadający REGON 

365331553, NIP 5252674798 (zwany dalej „Partnerem”). 

5. Poprzez „Placówka” rozumie się placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka 

i zawodową rodzinę zastępczą, niezawodową rodzinę zastępczą. 

6. Akcja realizowana będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Termin trwania Akcji: 16.09.2021 – 12.12.2021. 

§ 2 

Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Akcji mogą Placówki (według definicji podanej w § 1, art. 5), które w przeciągu 

roku poprzedzającego zgłoszenie do Akcji dokonały rejestracji na Portalu DomyDziecka.org 

lub aktualizacji profilu na Portalu DomyDziecka.org poprzez nadesłanie formularza 



zgłoszeniowego do Portalu DomyDziecka.org oraz posiadają aktywny profil na Portalu 

DomyDziecka.org, czyli posiadają możliwość logowania się do Portalu DomyDziecka.org. 

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. Przedmiotem Akcji jest zebranie środków finansowych na rzecz placówek opiekuńczo-

wychowawczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych za pośrednictwem 

platformy Allegro Lokalnie.  

§ 4 

Rozpoczęcie Akcji 

1. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik musi zadeklarować chęć uczestnictwa w Akcji poprzez 

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

zbiorkiodserca2021@domydziecka.org w terminie do 30.09.2021. Zakwalifikowani Uczestnicy 

muszą przesłać oryginał Wniosku na adres Fundacja „Polski Instytut Filantropii” ul. Szewska 

20/4 31-009 Kraków dop. DomyDziecka.org, w terminie do 15.10.2021. 

2. Wniosek musi zawierać 

a. Nazwę zbiórki – maksymalnie 100 znaków (liczone wraz z nazwą placówki 

i „DomyDziecka.org” oddzielone myślnikami, np. Leśne tropy – Rodzinny Dom Dziecka 

– DomyDziecka.org).  

b. Kwota, na którą ma być założona zbiórka – maksymalnie 2000 zł. 

c. Opis zbiórki. 

d. Zdjęcia (maksymalnie 15) w formacie JPG, PNG, BMP. 

e. Opis działań, jakie prowadzący Placówkę deklarują się podjąć, w celu promowania 

zbiórki. Wśród działań promocyjnych wykonanych obowiązkowo przez Uczestnika 

musi znaleźć się: 

- opublikowanie aktualności o zbiórce wraz z opisem i linkiem do zbiórki w dziale 

„Aktualności domów dziecka” na Portalu DomyDziecka.org, 

- wystawienie na platformie Allegro Lokalnie „charytatywnych cegiełek 

elektronicznych” na rzecz własnej zbiórki i obsługa ich sprzedaży, 

- udostępnienie zbiórki na profilu Placówki w mediach społecznościowych (jeżeli taki 

profil istnieje), 



- dodanie informacji stronie internetowej Placówki (jeżeli taka strona internetowa 

istnieje). 

f. Dane niezbędne do przekazania darowizny finansowej. 

3. Cel zbiórki musi być zgodny z celem Akcji i powinien spełnić poniższe warunki 

a. Związany z organizacją jednodniowej lub kilkudniowej wycieczki rekreacyjnej 

podopiecznych Placówki (z wyłączeniem wycieczki szkolnej lub klasowej), 

b. jego realizacja wpłynie pozytywnie na relacje pomiędzy podopiecznymi w Placówce 

lub na samych podopiecznych. 

4. Dołączając zdjęcie do Wniosku Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony 

do rozporządzania zdjęciem, w tym uzyskał wszelkie niezbędne zgody osób trzecich 

do posłużenia się tym zdjęciem, a wykorzystanie zdjęcia nie naruszy jakichkolwiek praw osób 

trzecich. Zdjęcie musi być powiązane z celem danej zbiórki i nie może zawierać treści 

sprzecznych z prawem, rażących lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z powszechnie 

przyjętymi zwyczajami i normami społecznymi. Partner Akcji zastrzega sobie prawo 

do usunięcia zdjęcia, które w ocenie Partnera Akcji narusza postanowienia niniejszego § 4 

art. 4. 

5. Niepełne Wnioski mogą zostać odrzucone.  

6. Wniosek, w którym cel zbiórki nie będzie zgodny z celem Akcji, może zostać odrzucony.  

7. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie kolejności zgłoszeń wysłanych na adres 

zbiorkiodserca2021@domydziecka.org 

8. Liczba Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do akcji, wynosi 20. W wyjątkowych 

sytuacjach liczba może zostać zmieniona. 

 

§ 5 

Przebieg Akcji 

1. Organizator zakłada zbiórkę na rzecz Uczestnika na platformie Allegro Lokalnie. Cel zbiórki, 

treść ogłoszenia oraz zdjęcia wybierane są przez Uczestnika. Organizator, w porozumieniu 

z Uczestnikiem, ma prawo do modyfikacji celu zbiórki oraz wprowadzenia poprawek do treści 

ogłoszenia. 

2. Każdy sprzedający Użytkownik Allegro może wesprzeć zbiórkę poprzez przekazanie wskazanej 

części przychodu ze sprzedawanego przedmiotu na rzecz wybranej przez siebie zbiórki. 

3. Każdy kupujący Użytkownik Allegro może wesprzeć zbiórkę poprzez zakup przedmiotu, 

z którego część lub całość przychodu przekazana jest na rzecz zbiórki lub zakup elektronicznej 

cegiełki.  



4. Uczestnicy są zobowiązani do aktywnych działań w celu promocji zbiórki, w tym działań 

obowiązkowych (§ 4, art. 2, ust.e), oraz działań dodatkowych , na przykład: 

a. zaprojektowania podziękowań w formie rysunków-elektronicznych cegiełek, 

które zostaną wystawione na sprzedaż 

b. promowania zbiórki na stronie internetowej, mediach społecznościowych 

c. sprzedaży przedmiotów na platformie Allegro Lokalnie, z którego przychód będzie 

w całości przekazany na rzecz zbiórki, na przykład kartek pocztowych, rękodzieła, 

d. promowania sprzedaży przedmiotów, z których przychód będzie częściowo 

przekazany na rzecz zbiórki.  

5. Zbiórka zostanie zakończona po osiągnięciu kwoty ustalonej jako cel, najpóźniej 07.12.2021. 

 

§ 6 

Przedmiot Darowizny 

1. Przedmiotem darowizny są środki pieniężne. 

2. Wartość przedmiotu darowizny równa jest kwocie zebranej podczas zbiórki. Maksymalna 

wartość przedmiotu darowizny może wynieść 2000 zł.   

3. Darowizny pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe wskazane we Wniosku w ciągu 

7 dni od otrzymania przez Organizatora podpisanej przez Uczestnika umowy darowizny 

(przygotowanej przez Organizatora w ciągu 7 dni od zakończenia zbiórki).  

4. Uczestnika obowiązują zapisy Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania raportu z wykorzystania darowizny pieniężnej 

wraz kopią faktur i rachunków. Wzór raportu stanowi załącznik nr 2. 

6. Termin przedstawienia raportu wraz z kopiami faktur i rachunków wynosi 90 dni od otrzymania 

darowizny pieniężnej. 

7. Za datę przedstawienia raportu uważa się datę stempla pocztowego.  

8. W razie odmowy podpisania umowy darowizny lub braku kontaktu z Placówką, Organizator 

zostaje zwolniony z obowiązku przekazania darowizny, a kwota zebrana zostanie 

rozdysponowana pośród innych Uczestników. Niedopełnienie obowiązku przedstawienia 

raportu skutkuje zwrotem darowizny.  

 

§ 7 

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 „Zbiórki od serca”.  



2. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Akcji „Zbiórki od serca”. 

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 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. 

 

§ 8 

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 

zbiorkiodserca2021@domydziecka.org, telefon 724-124-641. 

 


