
Regulamin akcji #SPRZETDLAUCZNIA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem i koordynatorem zbiórki dla dzieci z domów dziecka i 

innych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci i młodzieży z 

ubogich i biednych rodzin w woj. kujawsko- pomorskim jest FUNDACJA 

BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JAcademy, ul. Ul. Nowotoruńska 8, 

85-840 Bydgoszcz, KRS: 0000636929, NIP: 5542941581, REGON: 

365496745 (zwaną dalej: Organizatorem). 

2. Uczestnictwo w zbiórce dla dzieci i młodzieży jest dobrowolne i 

równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Zbiórka 

jest akcją charytatywną. 

3. Celem zbiórki jest pozyskanie sprzętu o którym mowa w pkt II.2 

umożliwiającego dzieciom 

i młodzieży z rodzin biednych i ubogich naukę w domu podczas „zdalnego” 

nauczania oraz w dalszym etapie nauki. 

 

II. CZAS TRWANIA i MIEJSCE ZBIÓRKI 

 

1.Zbiórka sprzętu elektronicznego odbędzie się podczas akcji 

„#SPRZETDLAUCZNIA” i odbędzie się w dniach 10.04.2020 r.- 07.06.2020 

r. w oddziałach Polska Press w woj. kujawsko- pomorskim: 

•Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2 

•Toruń, ul Podmurna 31 

•Włocławek, ul. Żabia 29 



•Grudziądz ul. Wybickiego 38 

•Inowrocław al. Ratuszowa 15 

2.Celem zbiórki jest zebranie sprawnego sprzętu elektronicznego w postaci: 

laptopów, komputerów stacjonarnych, smartfonów, tabletów, monitorów, 

słuchawek, klawiatur, myszy, ładowarek i innego sprzętu komputerowego. 

3.W/w datki nie mogą być zniszczone, posiadać znacznych śladów 

użytkowania, muszą mieć oryginalne oprogramowanie oraz powinny być 

przywrócone do ustawień fabrycznych. 

4.Zbiórka prowadzona będzie w formie datków w naturze (zbiórek 

rzeczowych). 

5.Cały zebrany sprzęt zostanie przeznaczony na cel o którym mowa w pkt I.3. 

 

III. ZASADY ZBIÓRKI 

 

1. Zbiórkę prowadzić będą wolontariusze. 

2. Wolontariusze za uczestnictwo w zbiórce nie pobierają żadnych opłat ani 

wynagrodzeń. 

3. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, zaś osoba niepełnoletnia 

powyżej 16 roku życia wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Osoba 

niepełnoletnia poniżej 16 roku może brać udział wyłącznie za zgodą 

przedstawiciela ustawowego oraz wyłącznie w jego obecności. 

4. Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach 

prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2019 roku, 

poz. 756 ze zm.). 

5. Z zebranych datków nie będą pokrywane żadne koszty zbiórki. 

 

IV. ZADANIA ORGANIZATORA 



 

1.Do zadań Organizatora należy: 

a)Przeprowadzenie zbiórki 

b)Podjęcie działań w celu jej zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa 

c)Podsumowanie zbiórki 

d)Złożenie sprawozdania ze zbiórki zgodnie z przepisami prawa 

 

V. PARTNERZY ORGANIZATORA 

 

1. Do przeprowadzenia zbiórki Organizator pozyska Partnerów, w tym 

podmiot o którym mowa w pkt 3. 

2. Partnerzy włączą się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Partnerzy 

nie nabywają statusu Organizatora. 

3. Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-

672 Warszawa. KRS: 0000002408, wydawca Gazety Pomorskiej, Expressu 

Bydgoskiego oraz Nowości Dziennika Toruńskiego (zwany dalej: Partnerem) 

jest Partnerem wspierającym i popierającym zbiórkę dla dzieci z domów 

dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych w woj. kujawsko- 

pomorskim „#SPRZETDLAUCZNIA” organizowaną przez FUNDACJĘ 

BYDGOSKIEJ SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ JAcademy, ul. Ul. Nowotoruńska 8, 

85-840 Bydgoszcz, KRS: 0000636929, NIP: 5542941581, REGON: 

365496745 (zwaną dalej: Organizatorem). 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie 



pomorska.pl/regulaminsprzetdlaucznia oraz na stronie fundacji 

jbacademy.pl/ 

 


