REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ
„Bądź szybsza wyCYCkaj raka”
organizowanej przez
STOWARZYSZENIE POLSKIEGO BRAFITTINGU
WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ OMEALIFE

§1
Cel akcji charytatywnej
Celem Akcji charytatywnej jest wsparcie Fundacji OmeaLife poprzez przekazanie przez
Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu dofinansowania stanowiącego:
1. Całość dochodu ze sprzedaży Produktów – cegiełek na wsparcie akcji charytatywnej
Kampania „Bądź szybsza wyCYCkaj raka” kończącej się 30.11.2020.
2. 100% kwoty zebranej na zbiórce charytatywnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Polskiego Brafittingu na portalu www.wspieram.to/wycyckajraka kończącej się 12.11.2020 roku
3. Powyższe środki pieniężne zostaną następnie przeznaczone przez Fundację OmeaLife w
całości, na wspieranie kobiet zmagających się z nowotworami piersi.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki Akcji.
2. Przystąpienie do Akcji przez Osobę Wspierającą następuje poprzez dokonanie
zakupów Produktów u Organizatora w sposób określony w § 5 i oznacza akceptację
warunków niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Czas trwania Akcji – okres wskazany w § 4 ust. 1
2. Akcja – Akcja charytatywna organizowana przez Stowarzyszenie Polskiego
Brafittingu we współpracy z Fundacją OmeaLife, której cel opisano w §1
3. Osoba Wspierająca – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji
i zakupić Produkt w Czasie trwania Akcji
4. Produkt – cegiełka na wsparcie Kampanii „Bądź szybsza wyCYCkaj raka” o
wartości 75 zł za 1 sztukę.
5. Organizator – podmiot wskazany w § 3 ust. 1
6. Beneficjent – podmiot wskazany w § 3 ust. 2
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
§3
Organizator i Beneficjent Akcji.
1. Organizatorem Akcji jest:

Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500 przy ul. Brzeskiej
13 wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000591177; NIP: 524-27-89-867 REGON: 363235236
2. Beneficjentem Akcji jest:
Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza (https://omealife.pl/)
ul. Aleja Grunwaldzka 53
80-241 Gdańsk
NIP 5833205042
REGON 364542868
§4
Czas trwania Akcji
1. Możliwość przystąpienia do Akcji przez Osoby Wspierające rozpoczyna się z dniem
21.10.2020 i kończy dnia 30.11.2020
2. Akcja może zostać skrócona lub odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia
siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator
niezwłocznie poinformuje o skróceniu lub odwołaniu Akcji poprzez ogłoszenie w
social mediach Organizatora (FB, IG) oraz na stronie internetowej
https://spbrafittingu.pl/

§5
Zasady przeprowadzenia Akcji
1. W Akcji biorą udział Osoby Wspierające, które dokonają zakupu Produktów w czasie
trwania Akcji.
2. Nie obowiązują limity ilościowe dotyczące zakupu Produktów.
3. Po upływie czasu trwania Akcji i dokonaniu rozliczenia Organizator przekaże
uzyskane środki pieniężne Beneficjentowi w formie darowizny zgodnie z odrębną
umową.
4. Dofinansowanie, o którym mowa w §1, zostanie przekazane Beneficjentowi w formie
darowizny uzyskanej przez Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu ze sprzedaży
Produktów (cegiełki na wsparcie Kampanii „Bądź szybsza wyCYCkaj raka”)
dokonanej w dniach 21.10.2020 – 30.11.2020 przez Organizatora. Za każdy
sprzedany produkt Organizator przekaże Beneficjentowi 75 zł brutto (słownie:
siedemdziesiąt pięć zł)
5. Organizator, dokonując darowizny, korzysta ze środków własnych uzyskanych ze
sprzedaży Produktów.
6. Organizator przekaże Beneficjentowi również 100% kwoty zebranej na zbiórce
charytatywnej
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu
www.wspieram.to/wycyckajraka kończącej się 12.11.2020 roku
7. Wszystkie środki pieniężne zostaną przekazane Beneficjentowi przelewem na konto
bankowe w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji 30.11.2020.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej www.spbrafittingu.pl przez cały
Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria tej strony
www.
2. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zasady organizacji i
uczestnictwa w Akcji regulowane i oceniane są na podstawie postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Beneficjenta i Osób Wspierających.
Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.spbrafittingu.pl
4. Do wszelkich spraw związanych z Akcją i Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego.
5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji dostępny jest pod
następującym adresem e-mail: stowarzyszeniepb@gmail.com
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.
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