REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OZŁACAMY KASISI
§ 1.
DEFINICJE
1.
2.
3.
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Projekt Ozłacamy Kasisi oraz zasady
uczestnictwa w nim.
Szczegółowe zasady kolejnych edycji projektu oraz harmonogram określone są w Aneksie
dla konkretnej edycji (roku szkolnego).
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
Aneks – załącznik do Regulaminu dotyczący warunków i harmonogramu kolejnych
edycji Projektu, stanowiący integralną część Regulaminu, który ma zastosowanie w
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie.
Cele Statutowe – cele określone w statucie Organizatora, zamieszczonym na stronie
internetowej pod adresem: www.fundacjakasisi.pl/pl/status.
Edycja – wersja projektu w danym roku szkolnym określona numerem porządkowym i
hasłem przewodnim.
Konto bankowe – rachunek bankowy Organizatora prowadzony w banku SANTANDER
BANK POLSKA S.A. pod numerem: 48 1090 1883 0000 0001 2101 3122
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 Projekcie.
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. Klarysewska 52C, 02936 Warszawa; adres poczty elektronicznej: ozlacamy@fundacjakasisi.pl lub
kontakt@fundacjakasisi.pl
Ozłacamy Kasisi – projekt organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej
„Projektem”, mający na celu umożliwienie Uczestnikom wsparcia Celów Statutowych
Organizatora.
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi Aneksami do niego stanowiącymi
jego integralną część, w każdym przypadku kiedy niniejszy dokument stanowi o
„Regulaminie” należy rozumieć przez to Regulamin wraz z integralnymi załącznikami.
Strona internetowa Organizatora – strona internetowa, na której zamieszczane są
wszelkie
informacje
dotyczące
Projektu,
pod
adresem:
www.fundacjakasisi.pl/pl/ozlacamy.
Szkoły – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie
Uczestnicy Projektu – uczniowie Szkół (w przypadku przedszkoli – uczniowie klasy
„0”), a także kadra zarządzająca, personel dydaktyczny oraz pracownicy zatrudnieni w
Szkołach, którzy zgłoszą swój udział w Projekcie w sposób przewidziany w niniejszym
Regulaminie.
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§ 2.
INFORMACJE O PROJEKCIE
1.

2.

3.

Projekt ma charakter edukacyjno-charytatywny. Jego celem jest rozpowszechnianie
działalności prowadzonej przez Organizatora, wiedzy o ubogich regionach świata oraz
propagowanie idei crowdfunding’u, a także wsparcie finansowe Celów Statutowych
Organizatora.
Projekt 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.
Uczestnikami Projektu mogą być:
a) osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które należą do kadry
zarządzającej, personelu dydaktycznego bądź są pracownikami Szkół;
b) osoby niepełnoletnie (za zgodą ich przedstawicieli ustawowych), które są uczniami Szkół.

§ 3.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.
a)
b)
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

a)
b)

Uczestnicy mogą brać udział w Projekcie:
jako Szkoła – wszyscy Uczestnicy z danej Szkoły;
jako grupa Uczestników – część Uczestników z danej Szkoły (np. klasa, dwie połączone
klasy, itd.); z jednej Szkoły może zgłosić się kilka grup Uczestników.
Wybrany przez Uczestników z danej Szkoły Koordynator (w szczególności nauczyciel)
dokonuje zgłoszenia udziału w sposób określony w punkcie poniżej.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na Stronie internetowej Organizatora. Wypełnienie formularza wymaga w
szczególności podania danych osobowych (imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane
kontaktowe Szkoły) oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. W razie jakichkolwiek
wątpliwości przy dokonywaniu zgłoszenia należy kontaktować się z Organizatorem pod
adresem: ozlacamy@fundacjakasisi.pl.
Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały okres trwania projektu.
Organizator skontaktuje się z Koordynatorami, którzy dokonali rejestracji – według
kolejności zgłoszeń.
Po zgłoszeniu udziału Koordynator otrzyma od Organizatora wiadomość na wskazany w
zgłoszeniu adres mailowy ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i materiałami
dydaktycznymi.
Projekt składa się z zadań, które opisuje Aneks.
Każda Szkoła/grupa Uczestników, która weźmie udział w Projekcie, będzie rywalizowała z
innymi Szkołami/grupami Uczestników i zostanie umieszczona w Rankingu Szkół I
Przedszkoli Złotych Serc na stronie internetowej Organizatora. Szkoły rywalizują w dwóch
niezależnych kategoriach:
SKUTECZNOŚĆ – kryterium decydującym o zwycięstwie jest ilość środków
finansowych zebranych przez Szkołę i przekazanych na Cele Statutowe Organizatora.
SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA – kryterium decydującym o zwycięstwie jest postęp w
liczbie zrealizowanych zadań przez Szkołę.
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9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.
2.

Wspieranie Celów Statutowych Organizatora możliwe jest poprzez wpłatę środków
pieniężnych na Konto bankowe Organizatora, zebranych podczas zbiórki do puszek.
Zbiórka do puszek odbywa się w ramach zbiórki publicznej zarejestrowanej pod numerem:
2015/1931/OR
Wszelkie czynności związane z uczestnictwem Szkoły/grupy Uczestników z danej Szkoły w
Projekcie 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, wpisując w tytule przelewu „Ozłacamy Kasisi – nazwa
Szkoły”.
Koordynator jest zobowiązany do otwarcia puszki w obecności dyrektora Szkoły, podliczenia
zebranych środków i uzupełnienia protokołu z otwarcia puszki na wzorze przekazanym przez
Organizatora.
Koordynator zobowiązany jest do przesłania do Organizatora protokołu z otwarcia puszki
oraz potwierdzenia przelewu w formie elektronicznej na adres ozlacamy@fundacjakasisi.pl
lub w formie papierowej na adres ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa.
Organizator zamieszcza na stronie ozlacamykasisi.pl informację o wysokości zebranych przez
Szkołę środków na podstawie otrzymanych dokumentów (protokół z otwarcia puszki i
potwierdzenie przelewu).
Organizator udziela szczegółowych informacji Koordynatorowi w zakresie sposobu
przeprowadzenia Projektu w Szkole, w szczególności dotyczących przeprowadzenia i
rozliczenia zbiórki środków pieniężnych, uzyskania koniecznych zgód i spełnienia innych
wymogów związanych z udziałem w Projekcie.
Organizator zapewni każdej grupie Uczestników możliwość zamieszczania na specjalnej
podstronie Strony internetowej Organizatora relacji opisowych ze wszystkich działań
prowadzonych w ramach udziału w Projekcie. Zamieszczenie dostarczonych przez
Koordynatorów opisów na ww. podstronach będzie dokonywane przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w publikowane na stronie relacje, celem
korekty lub skrócenia tekstów, a także wykluczenia treści niezgodnych z prawem,
wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących
przemoc.

§ 4.
AKCEPTACJA REGULAMINU
Wzięcie udziału w Projekcie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu wraz z Aneksem.
Akceptacja Regulaminu i Aneksu następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza na
Stronie internetowej Organizatora.
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§ 5.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z uczestnictwem w
Projekcie jest Organizator – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej
47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000457951,
o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: ul.
Klarysewska
52C,
02-936
Warszawa;
adres
poczty
elektronicznej:
kontakt@fundacjakasisi.pl.
Organizator uzależnia wzięcie udziału w Projekcie od podania przez Koordynatora danych
osobowych i wyrażenia przez niego zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w
Regulaminie.
Dane osobowe Uczestników Projektu będą wykorzystane wyłącznie w celu
realizacji
Projektu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami
dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Z Organizatorem można się skontaktować mailowo pod adresem kontakt@fundacjakasisi.pl
lub telefonicznie pod numerem +48 533 365 505, a także za pośrednictwem powołanego przez
nią Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@fundacjakasisi.pl
Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych przed
dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w
szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych
zabezpieczeń.
Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, z
wyjątkiem podmiotów prowadzących obsługę prawną, księgową lub audytorską Organizatora
lub gdy obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z
decyzji organu państwowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są
w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, która ma na celu poinformowanie
gości odwiedzających stronę internetową Fundacji o zasadach zbierania i wykorzystywania
informacji o nich podczas korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem
www.fundacjakasisi.pl

§ 6.
PRZERWY W DZIAŁANIU STRONY INTERNETOWEJ
1.

Organizator ma prawo do dokonywania okresowych konserwacji Strony internetowej
Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, co może skutkować ich czasową
niedostępnością.
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2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej
Organizatora, w tym podstron udostępnionych Szkołom, z przyczyn od niego niezależnych.
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

3.
4.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie
przez Organizatora na Stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej
zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych, zaś Koordynatorzy dokonujący zgłoszenia do uczestnictwa w danej Edycji
zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres poczty
elektronicznej wskazany przez nich w formularzu zgłoszeniowym informacji o zmianie
Regulaminu.
Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej
Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.10.2019r.

ANEKS
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OZŁACAMY KASISI
VI Edycja – Jem, nie marnuję
1. VI Edycja Projektu poświęcona jest tematowi „Jem, nie marnuję” (dalej jako „VI Edycja”)
2. Temat jest kontynuowany względem poprzedniej, V Edycji. Wzięcie udziału danej grupy
Uczestników w V edycji nie jest przeciwwskazaniem do uczestnictwa tej grupy w VI edycji.
Grupy, które zgłosiły się do V Edycji i wypełniły tylko część zadań, zaproszone są do
kontynuacji Projektu w ramach VI Edycji. Wykonane przez grupę Uczestników zadania z V
Edycji zostaną uznane w VI Edycji.
3. Harmonogram:
a. 1 października 2019 r. – rozpoczęcie VI Edycji – rozpoczęcie rekrutacji, a po otrzymaniu
materiałów przez Koordynatorów, rozpoczęcie prac nad realizacją zadań
b. 3 czerwca 2020 r. – końcowy termin zbierania środków finansowych przez Uczestników
w ramach VI Edycji,
c. 11 czerwca 2020 r. – do tego czasu należy wpłacić na konto Fundacji środki zebrane
podczas kiermaszu/zbiórki,
d. 16 czerwca 2020 r. – podsumowanie VI Edycji i ogłoszenie zwycięzców
e. 16 czerwca 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. – wysyłka certyfikatów do wszystkich
Uczestników VI Edycji oraz wysyłka nagród do Szkół zwycięskich.
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4. Po zgłoszeniu udziału Koordynator otrzyma od Organizatora wiadomość na wskazany w
zgłoszeniu adres mailowy ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i linkami do pobrania
materiałów dydaktycznych. Będą to:
a. scenariusze lekcji,
b. linki do filmów,
c. karty pracy dla przedszkoli i klas 1 – 6 szkoły podstawowej,
d. prezentacja multimedialna dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej oraz dla szkół średnich.
5. Organizator wyśle za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres
korespondencyjny również puszkę do zbiórki oraz balony.
6. Projekt składa się z trzech zadań:
•
•

•

•

przeprowadzenie lekcji na temat niemarnowania jedzenia i/lub głodu oraz przesłanie
relacji z lekcji celem publikacji na Stronie internetowej Organizatora,
dla przedszkoli i klas 1 – 6 szkół podstawowych: zrobienie plakatu dotyczącego
niemarnowania jedzenia oraz przesłanie zdjęcia plakatu celem publikacji na Stronie
internetowej Organizatora.
lub
dla klas 7 – 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich: umieszczenie na facebooku lub
Instagramie na profilu przynajmniej jednego Uczestnika Projektu krótkiego filmu, na
którym Uczestnik/Uczestnicy podejmuje/ą wybrane przez siebie eko-działanie (np.
unikają marnowania jedzenia, produkcji śmieci, zanieczyszczeń powietrza itd).
przeprowadzenie zbiórki na rzecz Fundacji (na przykład w formie kiermaszu ciast) i
przekazanie zebranych środków na konto Fundacji.
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