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REGULAMIN PROGRAMU
ZŁOTÓWKA DLA AFRYKI

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin Programu ZŁOTÓWKA DLA AFRYKI (zwany dalej „Regulaminem”) określa cel, mechanizm, warunki
uczestnictwa w akcji pomocowej wyposażenia szkoły w Kibeho (zwanej dalej „Akcją”).
2. Organizatorem Akcji jest fundacja STONOGA, z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Pszczyńska 25, (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Beneficjentem Akcji jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ulica Piwna 9/11, Warszawa 00-265
(zwana dalej „Beneficjentem”).
4. Wspomagającym Akcję (zwanym dalej „Wspomagającym”) jest każda osoba fizyczna lub prawna, która dokona
jednorazowej wpłaty na konto Organizatora i/lub nabędzie produkt w sklepie internetowym Jezus Team na stronie
www.sklep.jezusteam.pl w czasie określonym w niniejszym Regulaminie.
5. Wspierającym Akcję (zwanym dalej „Wspierającym”) jest każda osoba fizyczna lub prawna, która dokonywać będzie
regularnych, comiesięcznych wpłat na konto Organizatora.

§2
CEL AKCJI
1. Celem Akcji jest zgromadzenie środków pieniężnych 3.235 € (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć euro) i
przekazanie je na konto Beneficjenta.
2. Celem jest w szczególności:
 Pomoc humanitarna
 Promocja i organizacja wolontariatu
 Przekazywanie informacji i uświadamianie społeczeństwa o potrzebie pomocy w Afryce

§3
CZAS TRWANIA AKCJI
1. Akcja trwa od stycznia 2014 roku aż do uzyskania odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości 3.235 euro.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji bez podania przyczyny.
3. Jeśli zdarzyłaby się okoliczność, o której mowa ust. 2 niniejszego Regulaminu, Fundacja zobowiązuje się do przekazania
wszystkich zgromadzonych do tej pory środków na cel Akcji.
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§4
MECHANIZM AKCJI
1. Wspomagający
1.1. Aby wziąć udział w Akcji, Wspomagający powinien dokonać wpłaty na konto Akcji: 14 1160 2202 0000 0002 5382
6660, tytułem: „Złotówka dla Afryki” lub nabyć produkt ze sklepu internetowego na stronie www.sklep.jezusteam.pl
1.2 Produkty sklepu internetowego, których nabycie wspiera Akcję określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wspierający
2.1. Aby wziąć udział w Akcji, Wspierający powinien:
- wypełnić Formularz i przesłać go drogą mailową na adres: afryka@fundacjastonoga.pl
- dokonywać wpłat na konto Akcji: 14 1160 2202 0000 0002 5382 6660, tytułem: „Złotówka dla Afryki” regularnie,
przynajmniej raz na miesiąc.
3. Każdy może dokonywać wpłat lub nabywać Produkty wielokrotnie.
4. Kwota wpłat na rachunek bankowy powinna być nie mniejsza niż 1 złoty.
5. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zobowiązuje się, że w niezwłocznie po zakończeniu Akcji
przekaże całość zgromadzonych wpływów bankowych na konto Beneficjenta.
6. Kwota wymieniona w ust. 5 zostanie przekazana przez Beneficjenta na wyposażenie sali w Kibeho.

§5
GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe podane przez Wpłacającego lub Wspierającego przekazywane są dobrowolnie.
2. Wszelkie dane o których mowa w ust. 1 niniejszego Regulaminu są przechowywane i wykorzystywane tylko do celów
związanych z organizacją Akcji.

§5
INFORMACJE O AKCJI
1. Informacje o akcji, jak i niniejszy Regulamin, dostępne są na stronie internetowej pod adresem
www.fundacjastonoga.pl, www.jezusteam.pl.
2. Każdy Wspierający Akcję będzie regularnie otrzymywał informacje na temat Akcji i jej powodzenia drogą elektroniczną
na podany adres w Formularzu.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.
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