Regulamin
Akcji charytatywnej „Laptop pod choinkę”
§1
1.Wprowadza się Regulamin Akcji charytatywnej “Laptop pod choinkę” (zwany dalej:
Regulaminem), który określa zasady gromadzenia środków na zakup laptopów dla dzieci
z wielodzietnych i potrzebujących rodzin związanych z franciszkańskimi parafiami Prowincji
św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów) oraz zasady dystrybucji zakupionych laptopów.
2. Regulamin nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego udzielenia pomocy
materialnej jakiejkolwiek osobie i nie może być podstawą podnoszenia roszczeń wobec
Organizatora.
3. Użyte w Regulaminie poniższe określenia oznaczają:
a) Organizator Akcji - Fundacja Brat Słońce z siedzibą w Krakowie, ul. Hetmana
Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000397954, REGON 122414276,
NIP 6751462135;
b) Parafia Pośrednicząca – franciszkańska parafia zlokalizowana w obrębie Prowincji
św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów), która zgłosi się do udziału w Akcji w sposób wskazany w §5 ust. 1
Regulaminu.
c) Beneficjent – rodzina wielodzietna, zamieszkująca na terenie działalności duszpasterskiej
franciszkańskiej parafii zlokalizowanej w obrębie Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba
Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), wytypowana do
udziału w Akcji w sposób wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem §5 ust. 7.
d) Wspierający Akcję – każda osoba, która zdecyduje się wziąć udział w akcji poprzez
dokonanie darowizny pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora, wskazany w §3
Regulaminu;
e) Akcja – Akcja charytatywna „Laptop pod choinkę”.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://bratslonce.pl/laptoppod-choinke/.
5. Kontakt z Organizatorem w związku z realizacją Akcji jest możliwy pod adresem e-mail:
fundacja@bratslonce.pl oraz pod numerem tel: 12 42 86 118.

1

§2
Celem Akcji jest zebranie kwoty 200 000 złotych na zakup 100 laptopów dla dzieci
pochodzących z rodzin – Beneficjentów, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. c) Regulaminu.
§3
Wspierający Akcję dokonują wpłaty darowizny pieniężnej na rachunek bankowy
Organizatora numer 80 1600 1013 1849 4935 4000 0008. Jako tytuł wpłaty należy wpisać
„Darowizna - Laptop pod choinkę” lub za pomocą narzędzia do szybkich przelewów,
znajdującego się na stronie Akcji https://bratslonce.pl/laptop-pod-choinke/.
§4
Akcja jest ograniczona czasowo i trwa od 12 listopada 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku.
§5
1. Parafia Pośrednicząca może wziąć udział w Akcji poprzez zgłoszenie dokonane przez jej
Proboszcza na adres mailowy Organizatora, wskazany w Regulaminie, telefonicznie lub
bezpośrednio z Prezesem Organizatora.
2. Proboszcz Parafii Pośredniczącej określa zapotrzebowanie na zakup laptopów dla
Beneficjentów Akcji w porozumieniu z Komisją Parafialną, na podstawie ich bezpośredniej
wiedzy o sytuacji życiowej i potrzebach rodzin zamieszkujących teren Parafii Pośredniczącej.
4. Organizator Akcji dokonuje zakupu sprzętu komputerowego w ilości według
zapotrzebowania zgłoszonego przez Parafię Pośredniczącą oraz możliwości finansowych
Organizatora, a następnie przenosi własność zakupionych laptopów na rzecz Parafii
Pośredniczącej w drodze darowizny. Załącznikiem do umowy darowizny jest Oświadczenie
o przyjęciu darowizny, złożone według wzoru, przekazanego przez Organizatora.
5. Przekazanie laptopów zakupionych w ramach Akcji na rzecz Beneficjentów nastąpi
poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Parafią Pośredniczącą a Beneficjentami Akcji.
6. Parafia Pośrednicząca jest zobowiązana do dystrybucji sprzętu komputerowego na rzecz
osób, spełniających kryteria określone w § 1 ust. 3 lit. c) Regulaminu.
7. W wyjątkowych przypadkach Beneficjentem może zostać rodzina inna niż określona w §1
ust. 3 lit. c) Regulaminu, będąca w bardzo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. O
zasadności przyznania wsparcia w powyższym przypadku, decyduje Proboszcz Parafii
Pośredniczącej albo Zarząd Organizatora po uzyskaniu pozytywnej opinii osoby
odpowiedzialnej za dane duszpasterstwo franciszkańskie.
§6
1. Organizator zastrzega, że ilość zakupionych laptopów dla Parafii Pośredniczących może
zostać ograniczona względem zgłoszonego zapotrzebowania, z uwagi na ilość środków
pieniężnych zebranych w ramach Akcji w sposób wskazany w §3 Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Beneficjenta za brak przekazania
darowizny Beneficjentowi Akcji z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
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3. Przeznaczenie pomocy rzeczowej przez Parafię Pośredniczącą, niezgodnie z warunkami
niniejszego Regulaminu, powoduje obowiązek zwrotu równowartości zakupionych laptopów
na rzecz Organizatora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Parafia Pośrednicząca składa sprawozdanie z realizacji Akcji do dnia 29.01.2021 r. w
formie informacji pisemnej, przesłanej na adres Organizatora.
5. Niewykorzystane laptopy podlegają zwrotowi do Organizatora.
6. Organizator nie przetwarza danych osobowych Beneficjentów.
§7
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłyną one na
pogorszenie warunków Akcji w stosunku do Parafii Pośredniczących i Beneficjentów.
Zmiany wchodzą w życiu w dniu ich opublikowania na stronie www Organizatora.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.11.2020 r.
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