
REGULAMIN „AKCJA STERYLIZACJA”

          § 1 
ORGANIZATOR ZBIÓRKI

1. Organizatorem  zbiórki  jest  Stowarzyszenie  Humanitarno-Ekologiczne  Dla  Braci
Mniejszych”  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej  przy  ulicy  Łagodnej  93/32,  kod  43-300
(zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

2. Osobami koordynującymi akcję są członkowie Stowarzyszenia: Aneta Czyżewska
3. i Kamila Bednarska (zwane dalej „Koordynatorem”).
4. Akcja organizowana jest w związku z działalnością Stowarzyszenia na rzecz wolno

żyjących kotów.
5. Akcja nie jest  zbiórką publiczną w rozumieniu  ustawy z dnia 14 marca 2014 r.  o

zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498).
                              

§ 2
CEL AKCJI

1. Akcja przeprowadzana jest w celu zebrania funduszy na sterylizację wolno żyjących
kotów.  Akcja  ma  na  celu  również  przeciwdziałaniu  zjawisku  bezdomności  wśród
kotów.

2. Wpłaty  dokonane  na  konto  Stowarzyszenia,  w  związku  z  przeprowadzoną  akcją,
zostaną przekazane na opłacenie sterylizacji wolno żyjących kotów.

3. Wpłat  należy  dokonywać  na  rachunek  bankowy  Stowarzyszenie  Humanitarno-
Ekologiczne „Dla Braci Mniejszych” Multibank nr konta: 46 1140 2017 0000 4202
1012 0220, tytuł przelewu: „AKCJA STERYLIZACJA”.

4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wykorzystania  zebranych środków, które
pozostaną  po  pokryciu  wszelkich  kosztów  przeprowadzonych  sterylizacji,  na  cele
zgodne z działalnością statutową Stowarzyszenia.

          § 3 
PRZEBIEG AKCJI

1. Akcja  prowadzona  jest  w formie  wydarzenia  utworzonego  przez  Koordynatora  na
portalu społecznościowym facebook. 

2. W  akcji  mogą  uczestniczyć  dobrowolnie  osoby  pragnące  finansowo  wesprzeć
sterylizację wolno żyjących kotów (zwane dalej „Uczestnikiem”).

3. Uczestnik dokonuje dobrowolnej wpłaty na konto Stowarzyszenia. Stowarzyszenie w
ramach  akcji  zobowiązuje  się  bezpłatnie  przekazać  Uczestnikowi  czapkę  firmy
LOMAN lub zestaw czapka + szalik firmy LOMAN.

4. Uczestnik  po dokonaniu dobrowolnej  wpłaty na konto Stowarzyszenia  przesyła  na
adres mailowy koordynatora akcji wiadomość zawierającą:
- adres Uczestnika, na który ma zostać wysłana czapka lub zestaw,
- numer wybranej czapki lub zestawu,
- potwierdzenie dokonanej wpłaty.
Adres mailowy koordynatora: kamila.anna.bednarska@gmail.com

5. Koordynator akcji w terminie 14 dni roboczych wyśle wybraną czapkę lub zestaw na
podany  przez  Uczestnika  adres  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej,  listem
ekonomicznym (koszty wysyłki pokrywa Stowarzyszenie).

6. Koordynator zastrzega sobie prawo do poinformowania Uczestnika, że wybrana przez
Uczestnika  czapka  lub  zestaw  są  już  niedostępne  i  poproszenia  Uczestnika  o
dokonanie innego wyboru.

7. Koordynator  zobowiązuje się  do regularnego,  w miarę  możliwości,  aktualizowania
informacji o dostępności danych czapek lub zestawów.

8. Akcja  zakończy się  z  chwilą  rozdysponowania  wszystkich  przekazanych  od firmy
LOMAN  czapek  i  zestawów,  o  czym  Koordynator  poinformuje  na  portalu
społecznościowym facebook.


