REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „PIELUCHA DLA MALUCHA, ŚRODKI CZYSTOŚCI PODARUJ
Z MIŁOŚCI”

Strony
§1
1. Akcja Charytatywna przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie (zwanym dalej "regulaminem"), Akcji Charytatywnej „Pielucha dla Malucha, środki
czystości podaruj z miłości” (zwanej dalej „Akcją”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Akcji i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
2. Organizatorami Akcji (zwanymi dalej „Organizatorami”) są:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ul. Ks. Bpa Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin, NIP:
676-007-77-96, REGON 040109697
oraz
Fundacja „Moja Mama i Ja”, ul. Wojska Polskiego 13, 75-701 Koszalin, NIP: 6692525790, REGON:
36289215600000, KRS: 000583415
3. Beneficjentem Akcji (zwanym dalej "Beneficjentem") jest jednostka wewnętrzna Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej - Dom Samotnej Matki „Dar Życia”, ul. Wojska Polskiego 13, 75-701
Koszalin.
4. Partnerami medialnymi Akcji są:
Radio PLUS Koszalin, ul. Stoczniowców 11-13, 75-256 Koszalin
oraz
Koszalińsko-Kołobrzeski Oddział Gościa Niedzielnego, ul. Stoczniowców 11-13, 75-256 Koszalin.
5. Wspierającym Akcję (zwanym dalej „Wspierającym”) jest każda osoba lub podmiot,
który przekaże wsparcie na zasadach określonych w paragrafie 4 regulaminu.
Akcja Charytatywna
§2
1.
2.
3.
4.
5.

Akcja trwa w okresie od dnia 25.03.2017r. do dnia 25.03.2018r.
Akcja wspiera dzieci i matki z Domu Samotnej Matki ”Dar Życia” w Koszalinie.
Akcja przeprowadzana jest na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Akcja jest przeprowadzana na zasadach określonych w §4 regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu trwania Akcji.
Cele
§3

1. Celem Akcji jest zachęta do duchowej adopcji dziecka poczętego poprzez dziewięciomiesięczną
modlitwę oraz zakup pieluszek dziecięcych i środków czystości dla Beneficjenta na zasadach
określonych w §4 niniejszego regulaminu.
Zasady
§4
1.

Wspierający może przekazać wsparcie poprzez:
1) Duchową adopcję dziecka poczętego w formie dziewięciomiesięcznej modlitwy.
Dokładne informacje na temat duchowej adopcji udostępnione są na stronie
internetowej akcji www.nadziejemam.pl w zakładce „Adoptuj”

2) dokonanie wpłaty w wysokości 30 zł na konto Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
tytułem: "Pielucha dla Malucha":
PKO BP S.A. I/O Koszalin
82 1020 2791 0000 7102 0009 0639
3) przekazanie darów na adres siedzib Organizatorów, o których mowa w paragrafie 1 ust.2
2. Dary, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 to pieluchy dla dzieci lub środki czystości w postaci:
- środków czyszcząco - dezynfekujących,
- artykułów pielęgnacyjnych dla małych dzieci,
- środków do prania.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 zostanie przeznaczona na zakup darów, o których mowa w
ust.2
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
§5
1. Przez fakt przystąpienia do Akcji Wspierający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb Akcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Wspierający ma prawo
żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych.
3. Organizatorzy nie będą udostępniać innym podmiotom danych o Wspierających i dokonanym
przez nich wsparciu bez ich wiedzy i zgody.
Postanowienia końcowe
§5
1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego
regulaminu.
2. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami będzie dostępny do wglądu w siedzibach
Organizatorów oraz na stronie internetowej pod adresem www.nadziejemam.pl
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku
wątpliwości co do stosowania regulaminu Wspierający ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatorów o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

