
Regulamin
„Charytatywnej akcji mikołajkowej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady
udziału w „Charytatywnej akcji mikołajkowej” tj. zamówienia wizyty Mikołaja
i jego pomocników będących członkami Stowarzyszenia „Teraz Dębica”.

2. Akcja mikołajkowa, zwana dalej „Akcją” organizowana jest Stowarzyszenie
„Teraz Dębica” zwane dalej „Organizatorem”.

3. Zgłoszenie się do Akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

II. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI

1. Wizytę Mikołaja i pomocników należy zamówić za pomocą Zgłoszenia
(formularza) dostępnego na stronie internetowej www.terazdebica.pl
w terminie do dnia 2.12.2022 r.

2. Aby skorzystać z Akcji należy wpłacić dowolną kwotę na wybraną zbiórkę
publiczną prowadzoną poprzez stronę siepomaga.pl lub pomagam.pl wpisując
w tytule wpłaty „[imię zgłaszającego] + Mikołaj TD”. Do zgłoszenia należy
załączyć potwierdzenie wpłaty.

3. Jeśli tytuł wpłaty będzie inny lub wpłata nie będzie możliwa do weryfikacji,
zostanie ona uznana za nieważną.

4. Akcja jest objęta limitem do 10 miejsc wizyt. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Po poprawnej weryfikacji zgłoszenia koordynator Akcji skontaktuje się z osobą

zamawiającą w celu ustalenia terminu wizyty.
6. Wizytę uznaje się za przyjętą do realizacji, w przypadku gdy osoba

zamawiająca otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail, na adres skrzynki
pocztowej podany w Zgłoszeniu, lub wiadomość SMS z potwierdzeniem
umówienia wizyty i określeniem terminu jej realizacji.

7. Mikołaj podczas wizyty trwającej ok. 15 min. rozda prezenty, które dostanie od
rodziców – Organizator nie kupuje prezentów!

8. Wizyty mogą odbywać się w dniach od 3 - 6.12.2022 r. w godzinach 16:30 –
19:00.

9. Przebieg, długość i jakość wizyty nie jest zależna od wysokości darowizny.
10.Mikołaj podczas wizyty nie bierze dzieci na kolana.
11. Jeśli rodzina posiada zwierzęta, zwłaszcza psy – na czas wizyty muszą zostać

zamknięte bez możliwości kontaktu Mikołajem i pomocnikami.
12.Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi w przypadku jakichkolwiek

reklamacji ze strony osoby zamawiającej. „Charytatywna akcja mikołajowa”
jest Akcją typu „dobro za dobro”, z której organizator nie czerpie żadnych
korzyści majątkowych.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udział w Akcji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych na potrzeby Akcji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

http://www.terazdebica.pl


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowe informacje Akcji można uzyskać pod adresem e-mail:
terazdebica@gmail.com

2. Spory związane z Akcją będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego
decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.


