REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „Ozłacamy Kasisi”
z dnia 23 marca 2015 r.
DEFINICJE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Ozłacamy Kasisi” oraz
zasady uczestnictwa w nim.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
a) „Cele Statutowe” – cele określone w statucie Organizatora, zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/status;
b) „Konto bankowe” – rachunek bankowy Organizatora prowadzony w banku BZWBK pod
numerem: 48 1090 1883 0000 0001 2101 3122
c) „Koordynator” – Uczestnik, będący osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności
prawnych, który należy do kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź jest
pracownikiem Szkoły i który został wybrany do zgłoszenia Uczestników do wzięcia udziału
w Programie;
d) „Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14,
04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP:
9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul. Limanowskiego 11/32, 02943 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakasisi.pl;
e) „Ozłacamy Kasisi” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej
„Programem”, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych
Organizatora;
f) „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi
jego integralną część;
g) „Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są
wszelkie
informacje
dotyczące
Programu,
pod
adresem:
www.fundacjakasisi.pl/ozlacamykasisi
h) „Szkoły” – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (średnie),
licea ogólnokształcące, licea profilowane, technikum;
i) „Uczestnicy Programu” – uczniowie Szkół, a także kadra zarządzająca, personel
dydaktyczny oraz pracownicy zatrudnieni w Szkołach, którzy zgłoszą swój udział w
Programie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
INFORMACJE PODSTAWOWE
3. Program ma charakter edukacyjno-charytatywny. Jego celem jest rozpowszechnianie
działalności prowadzonej przez Organizatora, wiedzy o krajach afrykańskich oraz
propagowanie idei crowdfunding’u, a także wsparcie finansowe Celów Statutowych
Organizatora.
4. Program trwa od dnia 15.05.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. przy czym „Wielki Ogólnopolski
Finał” przewidziany jest na dzień 16 czerwca 2015 r. - Międzynarodowy Dzień Dziecka
Afrykańskiego.
5. Program skierowany jest do Szkół, których uczniowie oraz pracownicy, a także kadra
zarządzająca i personel dydaktyczny, chcą poznać działalność Organizatora oraz wesprzeć

finansowo Cele Statutowe Organizatora.
6. Uczestnikami Programu mogą być:
a) osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które należą do
kadry zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź są pracownikami Szkół;
a) osoby niepełnoletnie (za zgodą ich przedstawicieli ustawowych), które są uczniami Szkół.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
6. Wybrany przez Uczestników z danej Szkoły Koordynator (w szczególności nauczyciel)
dokonuje zgłoszenia udziału w sposób określony w pkt 7.
7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie następuje poprzez wysłanie e-maila z informacją
o chęci uczestnictwa w Programie do Organizatora na wskazany dla tego celu adres emailowy: ozlacamy@fundacjakasisi.pl. Wysłanie zgłoszenia wymaga w szczególności
podania danych osobowych (imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe
Szkoły) oraz oznacza akceptację Regulaminu.
8. Organizator, po otrzymaniu zgłoszenia, kontaktuje się z Koordynatorem i wysyła za
pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny tzw.
„Kolorowy Pomocnik Koordynatora”, w skład którego wchodzą: scenariusz i pomoce
dydaktyczne do specjalnej lekcji „Ozłacamy Kasisi, schemat prezentacji o działalności
Organizatora do wykorzystania podczas Wielkiego Ogólnopolskiego Finału, puszka do
zbiórki pieniędzy, balony z logo Organizatora, ulotki o Programie, plakat Programu.
9. W tygodniu poprzedzającym Wielki Ogólnopolski Finał w każdej Szkole zorganizowane będą
przez Koordynatora we współpracy z nauczycielami Szkoły, specjalne lekcje „Ozłacamy
Kasisi”, przy wykorzystaniu Zestawu Dydaktycznego.
10. Każda Szkoła, która weźmie udział w Programie, będzie rywalizowała z innymi Szkołami i
zostanie umieszczona w ogólnopolskim rankingu na stronie internetowej Organizatora.
Szkoła, która zbierze najwięcej środków pieniężnych i zajmie I miejsce w rankingu, otrzyma
nagrodę niespodziankę, przygotowaną przez Szymona Hołownię.
11. Wszelkie czynności faktyczne związane z uczestnictwem Szkoły w Programie należą do
obowiązków Koordynatora. Koordynator jest zobowiązany w szczególności do
prawidłowego przeprowadzenia zbiórki środków pieniężnych na terenie Szkoły, a następnie
do ich przekazania (w formie przelewu) na Konto bankowe Organizatora.
12. Organizator udziela szczegółowych informacji Koordynatorowi w zakresie sposobu
przeprowadzenia Programu w Szkole, w szczególności dotyczących przeprowadzenia i
rozliczenia zbiórki środków pieniężnych, uzyskania koniecznych zgód i spełnienia innych
wymogów związanych z udziałem w Programie.
MAPA, GALERIA ZDJĘĆ, NAGRODY
13. Każda Szkoła, która weźmie udział w Programie, zostanie umieszczona na specjalnej
interaktywnej Mapie na Stronie internetowej Organizatora.
14. Każda Szkoła, która weźmie udział w Programie, otrzyma imienny „Złoty Certyfikat” z
podziękowaniami od Szymona Hołowni i Organizatora.
15. Szkoły, które wykaże się największą aktywnością i zaangażowaniem podczas Programu,
zostaną zaproszone do dalszej, rocznej współpracy z Organizatorem, której finałem będzie
spotkanie w Warszawie z Szymonem Hołownią i Organizatorem w tzw. „afrykańskiej strefie
aktywności”.
16. Organizator zapewni każdej Szkole możliwość zamieszczania na specjalnej podstronie Strony
internetowej Organizatora opisów i fotorelacji (zawierających zdjęcia wykonane podczas

realizacji Programu) z wszystkich działań prowadzonych w ramach udziału w Programie.
Wszelkie czynności związane z dostarczeniem zdjęć i opisów zamieszczanych na ww.
podstronie, w tym uzyskanie koniecznych zgód od Uczestników na publikację zdjęć,
spoczywają na Koordynatorze. Zamieszczenie dostarczonych przez Koordynatorów opisów i
zdjęć na ww. podstronach będzie dokonywane przez Organizatora.
AKCEPTACJA REGULAMINU
17. Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
18. Akceptacja Regulaminu następuje przez wysłanie e-maila ze zgłoszeniem do Organizatora na
wskazany dl tego celu adres e-mailowy: ozlacamy@fundacjakasisi.pl.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE
19. Organizator uzależnia wzięcie udziału w Programie od podania przez Koordynatora danych
osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w
Regulaminie.
20. Podając dane, o których mowa w pkt. 19, Koordynator wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z udziałem w Programie.
Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych przez innych Uczestników Programu i ich
ewentualne przekazanie Organizatorowi jest dokonywane przez Koordynatora. Koordynator
zapewnia, że uzyskał zgodę wszystkich Uczestników, których dane osobowe przekazuje, na
ich przekazanie Organizatorowi oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem
w Programie.
21. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Kasisi z siedzibą w
Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji:
ul. Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa; adres poczty elektronicznej:
kontakt@fundacjakasisi.pl.
22. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników
Programu przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione
podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz
programowych zabezpieczeń.
23. Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez
Uczestników Programu osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów
bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.
PRZERWY W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ
24. Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Strony internetowej
Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, co może skutkować ich czasową
niedostępnością.
25. Odpowiedzialność Organizatora za brak dostępu do Strony internetowej Organizatora, w tym
podstron udostępnionych Szkołom, z przyczyn od niego niezależnych.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treści publikowane przez Uczestników na
udostępnionych Szkołom podstronach, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w

funkcjonowaniu Strony internetowej Organizatora, jak również w przypadku zamieszczenia
przez Uczestników treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników na udostępnionych podstronach,
jednakże zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich kroków w możliwie najkrótszym
terminie celem usunięcia treści wymienionych w zdaniu poprzednim.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2015

