
Regulamin Akcji „Strumieniacy solidarni z Ukrainą” 

 

§ 1 

Pojęcia użyte w regulaminie 

1. Regulamin Akcji „Strumieniacy solidarni z Ukrainą” zwany dalej regulaminem to dokument  

określający zasady przebiegu akcji.  

2. Organizator - Fundacja „Zostań Aniołem” z siedzibą przy ul. 1 Maja 12 43-246 Strumień wpisana do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 

KRS 0000835833, posiadająca REGON 385866474, NIP 5482730106 (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Cel akcji- zebranie środków pieniężnych  na zakup przedmiotów wymienionych w § 4 pkt. 1 

4. Uczestnik akcji – uchodźca wojenny z Ukrainy zakwaterowany na terenie Gminy Strumień, który 

na skutek represji wojennych przybył do Polski po 24.02.2022 r. posiadający status uchodźcy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Komisja –  trzyosobowa grupa powołana przez organizatora rozpatrywania wniosków. 

 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa  

1. Do udziału w akcji uprawnieni są uchodźcy wojenni z Ukrainy, przebywający na terenie Gminy 

Strumień, którzy złożyli  prawidłowo wypełniony  wniosek stanowiący zał nr 1. 

2. Naruszenie przez Uczestnika Akcji postanowień niniejszego Regulaminu, podanie nieprawdziwych 

danych upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji.  

3. Własnoręcznie podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Fundacja „Zostań 

Aniołem” ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień  

3. Nieprawidłowo wypełnione wnioski zostaną oddane do ponownego wypełnienia lub odrzucone.  

4. Liczba wniosków, które zostaną zrealizowane w ramach akcji uzależniona jest od kwoty środków 

pieniężnych zebranych w ramach akcji. 

5. O kolejności realizacji wniosków decyduje data wpływu wniosku . 

 

 

 

 



§ 3 

Przebieg Akcji  

1. Akcja realizowana będzie  na terytorium Gminy Strumień. 

2. Termin trwania Akcji: 20.04.2022 do 30.06.2022 z możliwością wydłużenia. 

3. Organizator ogłasza rozpoczęcie  akcji zbierania środków pieniężnych na swojej stronie internetowej 

https://dps-strumien.pl/index.php/akcja-strumieniacy-solidarni-z-ukraina/ oraz w mediach 

społecznościowych   

4.  Organizator zbiera środki od darczyńców poprzez wpłaty na konto bankowe  69 1050 1070 1000 

0090 8161 9117 oraz za pośrednictwem portalu siepomaga.pl  

5.  Organizator ogłasza nabór wniosków dla uczestników akcji, które będą dostępne na stronie 

internetowej oraz do pobrania w formie papierowej w siedzibie fundacji.  

6. Powołana przez Organizatora  komisja rozpatruje wnioski i wydaje decyzje wraz z uzasadnieniem na 

zał. nr 1 do regulaminu. 

W skład komisji wchodzą 3 osoby:  

6a. Fundator Fundacji „Zostań Aniołem”  

6b. Koordynator wsparcia dla uchodźców z Ukrainy wyznaczony dla każdego sołectwa w gminie przez 

Urząd Miasta w Strumieniu  

6c. Osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji  

7. O przyznaniu wsparcia, lub odrzuceniu wniosku organizator niezwłocznie informuje osobę składającą 

wniosek. 

8.Organizator dokonuje zakupu i przekazuje go uczestnikowi akcji w formie darowizny.  

9.Uczestnik potwierdza odbiór przedmiotów podpisując protokół przekazania zał.nr 2 do regulaminu. 

 

§ 4 

Przedmiot darowizny 

 

1. Przedmioty, które mogą być zakupione przez organizatora w ramach akcji: 

a) lodówka 

b) pralka  

c) kuchenka gazowa / elektryczna  

d) kuchenka mikrofalowa  

e) rower  

f) telefon  

g) laptop / notebook  

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



 

§ 5 

Dane osobowe  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „ Zostań Aniołem ”,                    

43-243 Strumień, ul. 1 Maja 12, REGON: 385866474, KRS 0000835833 NIP:5482730106. 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Państwa danych osobowych kontakt jest pod 

adresem e-mail fundacja.zostananiolem@gmail.com 

3.  Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu:  

• realizacji Akcji „Strumieniacy solidarni z Ukrainą”. 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 stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

• obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora- art.6 ust.1 lit. f RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej przez zgody. 

5. Uczestnicy akcji 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. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 

do przeprowadzenia Akcji. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych               

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje. 

9. 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. 

 

 

mailto:fundacja.zostananiolem@gmail.com


 

§ 6 

Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Akcji. 

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://dps-

strumien.pl/index.php/akcja-strumieniacy-solidarni-z-ukraina/ oraz w siedzibie Organizatora 

3. 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. 

4. W ramach zebranych środków pokryte zostaną koszty obsługi akcji. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 

6. Dodatkowych informacji dotyczących akcji udziela Anna Sławińska, adres e-mail 

fundacja.zostananiolem@gmail.com, telefon 660 544 415.  



Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji „Strumieniacy solidarni z Ukrainą” 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA 
 

Dane osoby wnioskującej  

 

1.  Imię:  Nazwisko:  
 

2. Adres pobytu  

Ulica:  Nr:  

Gmina:  Kod pocztowy:   
 

3. Dane kontaktowe  

Nr telefonu   e-mail:  
 

4. Dane osób, których dotyczy wsparcie* 

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot darowizny: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot darowizny: ……………………………………………………………………………………………… 

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot darowizny: ……………………………………………………………………………………………… 

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot darowizny: ……………………………………………………………………………………………… 

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot darowizny: ……………………………………………………………………………………………… 

Imię Nazwisko: ………………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot darowizny: ……………………………………………………………………………………………… 
 

5. Oświadczenia  

a) Oświadczam iż zapoznałem się z regulaminem 

akcji „Strumieniacy solidarni z Ukrainą”   

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO 

Podpis:  Podpis:  

c) Oświadczam jestem uchodźcą wojennym z Ukrainy i przebywam na terenie Gminy Strumień. 

Podpis:  

 

6. Decyzja komisji (wypełnia komisja)  

Przyznanie całości wnioskowanego 

wsparcia  

 Przyznanie częściowego wsparcia   Odrzucenie 

wniosku  

 

Uzasadnienie:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków komisji  

   

* w przypadku wnioskowania o rower proszę podać też wiek i wzrost 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji „Strumieniacy solidarni z Ukrainą” 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DAROWIZNY  

 

1. Dane osoby przyjmującej darowiznę  

 

Imię:  Nazwisko:  
 

Adres pobytu  

Ulica:  Nr:  

Gmina:  Kod pocztowy:   
 

Dane kontaktowe  

Nr telefonu   e-mail:  

 

2. Przedmiot darowizny (nazwa, marka i model, liczba sztuk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data i podpis osoby przekazującej darowiznę 

upoważnionej przez organizatora akcji:  

Data i podpis uczestnika akcji odbierającego 

darowiznę:  

  

 


