Regulamin projektu „Licznik”
§1 - Wstęp
1.
2.
3.
4.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady prowadzenia przez Organizatora Projektu.
Projekt nie jest realizowany w ramach zbiórki publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 14
marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498).
Wpłaty dokonywane przez Ofiarodawców na Projekt mają charakter darowizny w rozumieniu
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.)
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
a)

Organizator– iTon Society Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (00-532) przy ul. Wilczej 14B/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421275, posiadająca nr NIP: 701034-28-81, REGON: 146131358.

b)

Sklep – platforma internetowa umożliwiająca dokonywanie bezgotówkowych wpłat na
Projekt znajdująca się pod adresem www.sklep.itonsociety.com, stanowiąca własność
Organizatora, działająca zgodnie z regulaminem znajdującym się pod adresem
http://sklep.itonsociety.com/strona/regulamin.

c)

Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu w związku z Projektem,
na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie korzystania ze Sklepu.

d)

Ofiarodawca – Użytkownik wpłacający środki finansowe tytułem darowizny na wsparcie
Projektu za pomocą Platformy.

e)

Projekt – opisane w Regulaminie przedsięwzięcie, pod nazwą „Licznik”, którego celem jest
popularyzowanie dyscypliny sportu – pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez
pozyskiwanie środków finansowych od Ofiarodawców i przeznaczanie ich na sfinansowanie
zakupu karnetów na pływalnie dla dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia
finansowego.

f)

Partner – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna posiadająca zdolność
prawną, która zawarła z Organizatorem umowę o wsparcie Projektu.

g)

Beneficjenci – osoby fizyczne (dzieci i młodzież) do 18 roku życia, które uczęszczają lub
zamierzają uczęszczać na pływalnie, potrzebujące wsparcia finansowego.

h)

Ambasadorzy – osoby fizyczne, zatwierdzone przez Organizatora, które w ramach
promowania aktywnego trybu życia zobowiązują się do przepłynięcia określonego dystansu,
na zasadach określonych w Regulaminie, w związku z wpłatami dokonywanymi przez
Ofiarodawców.
§2 - Ogólne założenia i cel Projektu

1.
2.

Projekt ma charakter trwały i jest prowadzony aż do jego odwołania przez Organizatora.
Wpłaty dokonane przez Ofiarodawców na Projekt będą przeznaczone na sfinansowanie nabycia
karnetów na pływalnie dla dzieci i młodzieży, w celu wspierania aktywności fizycznej wśród osób
potrzebujących wsparcia finansowego.
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3.
4.
5.

Projekt prowadzony jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wpłaty dokonywane przez Ofiarodawców na Projekt przyjmowane są jedynie w formie
bezgotówkowej w złotych polskich za pośrednictwem Sklepu.
Organizator co najmniej raz na kwartał publikuje informacje dotyczące realizacji projektu,
obejmujące w szczególności zebraną w danym kwartale roku kalendarzowego kwotę oraz liczbę
Beneficjentów, którzy skorzystali z Projektu.
§3 – Działalność Ambasadorów i świadczenia na rzecz Beneficjentów

1.

Wpłaty Ofiarodawców są przeliczane na punkty gromadzone w ramach Projektu z zastosowaniem
przelicznika 10 zł = 10 pkt (jeden punkt to jeden złoty), z zastrzeżeniem że maksymalna
miesięczna wpłata Ofiarodawcy związana z przepłyniętym w danym miesiącu dystansem przez
jednego Ambasadora wynosi 100 zł.

2.

Ambasadorzy zobowiązują się do przepłynięcia następującego dystansu z tytułu zgromadzonych
punktów:
a) Ambasador JUNIOR (osoba, która nie ukończyła 16 roku życia) – 250 metrów za 10
punktów,
b) Ambasador (osoba, która ukończyła 16 rok życia) – 1000 metrów za 10 punktów
Ambasadorzy przekazują informację o przepłyniętym dystansie Organizatorowi w następujący
sposób:
a. Opublikowanym postem na konto prywatne z informacją o przepłyniętym
dystansie na rzecz projektu LICZNIK z referencją do strony:
http://itonsociety.com/licznik wraz z dodanymi w treści postu hashtagami:
#licznik, #itonstarter i fakultatywnie #ICRA4kids
b. Opublikowanym
postem
na
fanpage
iTON
Society:
https://www.facebook.com/itonsociety z informacją o przepłyniętym dystansie
na rzecz projektu LICZNIK z referencją do strony: http://itonsociety.com/licznik
wraz z dodanymi hashtagami: #licznik, #itonstarter i fakultatywnie #ICRA4kids
c. Opublikowanym postem na fanpage wybranego Partnera projektu Licznik (linki
Partnerów dostępne na stronie: http://itonsociety.com/licznik) z informacją o
przepłyniętym dystansie na rzecz projektu LICZNIK z referencją do strony:
http://itonsociety.com/licznik wraz z dodanymi hashtagami: #licznik, #itonstarter
i fakultatywnie #ICRA4kids.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Organizator dokonuje zakupu karnetów lub przekazuje środki finansowe na poczet ich zakupu.
W celu złożenia wniosku o sfinansowanie zakupu karnetu na basen przedstawiciel ustawowy
Beneficjenta zobowiązany jest do złożenia drogą elektroniczną (e-mail) na adres
licznik@itonsociety.com wniosku z dopiskiem „licznik” zawierającego co najmniej imię i nazwisko
Beneficjenta i jego przedstawiciela ustawowego, wnioskowaną lokalizację i dane kontaktowe do
pływalni oraz uzasadnienie.
Decyzję o sfinansowaniu zakupu karnetu dla danego wnioskodawcy podejmuje Komisja
powołana przez Zarząd Organizatora i Partnera, składająca się z co najmniej 3 osób. Decyzje
Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Sposób działania Komisji uchwala Komisja. Od
decyzji Komisji przysługuje odwołanie w trybie reklamacyjnym opisanym w § 6 Regulaminu.
Świadczenia dla Beneficjentów są przekazywane w formie rzeczowej tj. w postaci karnetu na
pływalnię do odbioru wraz z czepkiem pływackim.
Wysokość świadczenia dla jednego Beneficjenta nie przekroczy kwoty 800 zł. (osiemset złotych)
rocznie.
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1.
2.
3.

4.
5.

§4 – Wpłaty na Projekt i prawo do odstąpienia od umowy darowizny
Użytkownicy za pośrednictwem Sklepu mają dostęp do funkcji pozwalających na dokonanie
darowizny poprzez zakup określonej liczby punktów, zgodnie z regulaminem Sklepu.
Ofiarodawcy mogą dokonywać wpłat na Projekt wyłącznie za pośrednictwem Sklepu w formie
bezgotówkowej. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji regulaminu Sklepu.
Ofiarodawcy będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy darowizny w terminie 14 dni od dokonania wpłaty, tj. uznania
rachunku bankowego Organizatora kwotą wpłaty. W przypadku odstąpienia od umowy
darowizny, Organizator zwróci Ofiarodawcy otrzymane od niego środki w terminie 14 dni od
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z
którego Ofiarodawca przelał środki. Szczegółowe kwestie związane z prawem do odstąpienia od
umowy darowizny określa regulamin Sklepu.
Każdy z Partnerów dokonuje wpłat na Projekt na zasadach określonych w umowie zawartej
pomiędzy Organizatorem a danym Partnerem.
Ofiarodawca nie otrzymuje żadnych świadczeń w zamian za dokonaną wpłatę na Projekt.
Organizator jest uprawniony do przekazania Ofiarodawcy certyfikatu elektronicznego z
informacją o dokonanej darowiźnie i z podziękowaniem, o ile Ofiarodawca udostępnił adres
poczty elektronicznej.
§5 – Odpowiedzialność

1.
2.

3.

Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia Projektu z zachowaniem należytej staranności.
Prowadzenie Projektu nie jest świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104),
z wyjątkiem korzystania ze Sklepu, które ma charakter określony w regulaminie Sklepu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, przerwania lub odwołania Projektu, jeżeli uzna,
że jego realizacja stanowiłaby naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązujących
przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego. W tej sytuacji Usługodawca jest zobowiązany
do opublikowania stosownego komunikatu na stronie http://itonsociety.com/licznik/. W
przypadku odwołania Projektu, Organizator dokona zawrotu niewykorzystanych wpłat
Ofiarodawcom, w terminie 7 dni za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Ofiarodawcy.
§6 - Postępowanie reklamacyjne

1.

2.

3.

4.
5.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Projektu (dalej „Reklamacja”)
Użytkownicy oraz Beneficjenci mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy
Organizatora: licznik@itonsociety.com
Reklamacje powinny zawierać przyczynę złożenia reklamacji, w tym opis stanu faktycznego,
zakres działań, których wykonania osoba składająca Reklamację oczekuje oraz co najmniej jej
imię i nazwisko .
Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 dni od ich otrzymania. W
przypadkach wymagających zwrócenia się do osób trzecich w celu rozpatrzenia Reklamacji,
termin jej rozpatrzenia może ulec przedłużeniu do 60 dni, o czym osoba wnosząca reklamację
zostanie poinformowana droga elektroniczną.
W przypadku niekompletności danych lub niejasności Organizator zwróci się na adres mailowy
podany przez osobę składającą Reklamację z prośbą o jej uzupełnienie w terminie do 7 dni.
W razie bezskutecznego wezwania do uzupełnienia reklamacji pozostawia się ją bez rozpoznania
z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie osoby, która złożyła reklamację.
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6.

7.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo przekazania informacji niezbędnych do rozparzenia
Reklamacji do instytucji pośredniczących w transferze środków pieniężnych, szczególnie w
przypadkach, gdy Organizator nie odnotował na rachunku bankowym wpłaty bądź, ma
zaksięgowaną wypłatę będącą podstawą reklamacji.
O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji osoba ją wnosząca zostaje powiadomiona na adres
e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
§7 - Postanowienia końcowe
Organizator jest administratorem danych osobowych Ofiarodawców oraz Beneficjentów i ich
przedstawicieli ustawowych (dalej „Dane osobowe”).
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w projekcie i w zakresie
niezbędnym do tego celu a także w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych
osobowych.
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Projekcie. W
przypadku Ofiarodawców przekazanie danych osobowych obejmuje dane niezbędne do
dokonania wpłaty na Projekt: imię, nazwisko, numer rachunku bankowego. W przypadku
Beneficjentów niezbędne jest podanie Danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 5.
Osobom, których Dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do ich danych,
poprawiania ich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w prawnie
usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych a także zgłoszenia żądania
zaprzestania przetwarzania ich danych, przy czym w tym ostatnim przypadku Organizator
zastrzega, iż zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia udział w Projekcie.
Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym http://itonsociety.com/licznik
w wersji elektronicznej, w formacie PDF, umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie
za pomocą systemu teleinformatycznego, bez ingerencji w jego treść.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w
przypadku zmiany przepisów prawa bądź zasad Projektu. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14
dni od ich publikacji. Informacje o zmianie regulaminu będą publikowane na stronie
http://itonsociety.com/licznik
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony sporu będą
dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane
będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Organizatora nr 1/2016 z dnia 30 maja 2016
r. i obowiązuje od dnia 31 maja 2016 r.

4

