Regulamin „Podaruj Gwiazdkę”
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Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz realizacji akcji dobroczynnej „Podaruj
Gwiazdkę” („Akcja”).
Akcja ma na celu obdarowanie prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia („Prezenty
Gwiazdkowe”) dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz z rodzin będących pod opieką
ośrodków pomocy społecznej („Podopieczni”).
Akcja jest skierowana do placówek (domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej)
znajdujących się w Polsce.
Akcja jest oddolną, społeczną, charytatywną i niezarobkową inicjatywą osób prywatnych
(„my”). Zasada działania Akcji sprowadza się do bezpośredniego zaangażowania jej
uczestników. Za Akcją nie stoi żadne stowarzyszenie, fundacja lub inny sformalizowany
podmiot.
Informacje na temat Akcji, w tym zasad działania, harmonogramu, Prezentów Gwiazdkowych
oraz aktualności można znaleźć na stronie internetowej Akcji pod adresem:
podarujgwiazdke.org („Strona Akcji”).
Akcja jest realizowana zgodnie z harmonogramem podanym na Stronie Akcji
(„Harmonogram”).
W Akcji biorą udział następujące kategorie uczestników:
7.1.
Koordynatorzy – są to osoby odpowiedzialne za koordynację Akcji (co do zasady
Koordynatorzy należą do grona inicjatorów Akcji i biorą w niej udział od samego
początku; Koordynatorzy zwykle sami również są Mikołajami); do ich zadań należy:
(1) nawiązanie kontaktu z domami dziecka i ośrodkami pomocy społecznej oraz
pozyskanie informacji o Prezentach Gwiazdkowych, jakich życzyliby sobie ich
Podopieczni (w formie listów do Mikołaja przygotowanych przez
dzieci/młodzież z tych placówek);
(2) przekazanie Mikołajom w odpowiednim terminie informacji umożliwiających
obdarowanie Prezentem Gwiazdkowym konkretnego Podopiecznego ze
wskazanej placówki (poprzez podanie imienia i wieku Podopiecznego, adresu
placówki oraz przesłanie e-mailem skanu lub czytelnego zdjęcia listu do
Mikołaja, przygotowanego przez danego Podopiecznego);
(3) pełnienie roli punktu kontaktowego dla Mikołajów, w tym udzielanie
Mikołajom wskazówek i pomaganie im w rozwiązaniu ewentualnych
problemów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem Prezentu
Gwiazdkowego;
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Mikołaje – są to osoby, które zgłaszają się do udziału w Akcji w celu przygotowania
Prezentu Gwiazdkowego dla Podopiecznego domu dziecka lub ośrodka pomocy
społecznej.
Mikołajem może zostać każdy, kto chce wziąć udział w Akcji i deklaruje przygotowanie oraz
przesłanie Prezentu Gwiazdkowego, o którym mowa w regulaminie. Mikołaje, którzy nie są
pełnoletni, mogą brać udział w Akcji wyłącznie za wiedzą i zgodą swojego rodzica lub
innego przedstawiciela ustawowego oraz pod jego nadzorem.
Warunkiem udziału w Akcji jest zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego
postanowień.
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Mikołaj może mieszkać w Polsce lub za granicą. W przypadku Mikołajów, którzy przebywają
poza granicami Polski, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wysłanie Prezentu
Gwiazdkowego z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, aby dotarł on do placówki na czas
(zgodnie z Harmonogramem).
W celu wzięcia udziału w Akcji, Mikołaj powinien wypełnić i przesłać elektroniczny
formularz zgłoszeniowy zamieszczony na Stronie Akcji. W formularzu należy podać
niezbędne dane osobowe i wskazać liczbę osób, dla których chce się przygotować Prezent
Gwiazdkowy.
Zabronione jest w ramach Akcji dostarczanie treści bezprawnych, naruszających prawo lub
dobre obyczaje. Dotyczy to w szczególności korzystania z formularzy zamieszczonych na
Stronie Akcji.
Zgłoszenie udziału w Akcji w charakterze Mikołaja jest możliwe wyłącznie w terminie
podanym w Harmonogramie.
Po otrzymaniu zgłoszenia, z Mikołajem kontaktuje się e-mailowo (lub w razie potrzeby –
również telefonicznie) jeden z Koordynatorów. Koordynator przekazuje dalsze informacje,
niezbędne do przygotowania Prezentu Gwiazdkowego.
Liczba placówek (i Podopiecznych) objętych Akcją w danym roku zależy od możliwości
organizacyjnych wynikających z liczby koordynatorów. Liczba listów do Mikołaja od
Podopiecznych, które będą przekazywane w danym roku będzie podawana na Stronie Akcji.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń od Mikołajów przekroczy liczbę Podopiecznych objętych
Akcją (liczbę listów do Mikołaja od Podopiecznych), kolejni zgłoszeni Mikołaje są
wpisywani na listę rezerwową i zostanie im przekazany list do Mikołaja, w celu
przygotowania Prezentu Gwiazdkowego, jeżeli któryś z Mikołajów, którzy zgłosili się
wcześniej, zrezygnuje z udziału w Akcji. Mikołaje z listy rezerwowej będą również
informowani o dodatkowych potrzebach zgłaszanych przez placówki objęte Akcją (np. braki
w środkach czystości, wyposażeniu itp.) - do ich decyzji będzie należało, czy zdecydują się
pomóc przekazując darowiznę rzeczową dla wybranej placówki.
Minimalna liczba Prezentów Gwiazdkowych, które przygotowuje Mikołaj, to jeden (dla
jednego Podopiecznego). Mikołaje mogą jednak – jeśli chcą i pozwalają im na to możliwości
– przygotować Prezenty Gwiazdkowe dla większej liczby Podopiecznych. Prosimy jednak,
aby mierzyć siły na zamiary. Zgłaszając się do Akcji należy deklarować tylko taką liczbę
Prezentów Gwiazdkowych, którą faktycznie się przygotuje. Zadeklarowanie liczby
Prezentów Gwiazdkowych, której następnie się nie dotrzyma, będzie oznaczać, że nie
wszyscy Podopieczni objęci Akcją otrzymają Prezent Gwiazdkowy!
Prezent Gwiazdkowy jest przygotowywany dla konkretnego Podopiecznego . na podstawie
listu do Mikołaja, napisanego przez tego Podopiecznego.
Prezent Gwiazdkowy należy przesłać bezpośrednio do placówki, w której znajduje się
Podopieczny, albo na inny adres wskazany przez placówkę Koordynatorowi (i przekazany
Mikołajowi).
Prezent Gwiazdkowy powinien mieć wartość około 150 zł (do tej kwoty nie wlicza się
słodyczy lub bakalii, które zachęcamy dołączyć).
Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania oraz wysyłki Prezentu
Gwiazdkowego są dostępne na Stronie Akcji.
Dane osobowe, podawane przez Mikołajów w związku z udziałem w Akcji (w tym dane
podawane w formularzu zgłoszeniowym i w toku późniejszej korespondencji e-mailowej,
kontaktu telefonicznego/SMS-owego lub kontaktu za pomocą innego komunikatora), trafią do
Koordynatorów i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji i
umożliwienia przygotowania Prezentu Gwiazdkowego. Danych Mikołajów nie
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wykorzystujemy do żadnych innych celów niż wskazane powyżej ani nie przekazujemy
żadnym podmiotom trzecim. Podkreślamy, że Akcja ma charakter całkowicie oddolny, jest
realizowana wyłącznie przez osoby prywatne, które w związku z Akcją przetwarzają dane
osobowe wyłącznie w ramach czynności o czysto osobistym charakterze.
Ze względu na ochronę prywatności dzieci i młodzieży objętych Akcją, Mikołaje ani
Koordynatorzy nie otrzymują pełnych danych osobowych Podopiecznych. Do realizacji Akcji
zupełnie wystarczające jest imię i wiek Podopiecznego (w latach), adres placówki i treść listu
do Mikołaja.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podawanych na Stronie Akcji, jest ona
zabezpieczona szyfrowaniem SSL. Hosting Strony Akcji zapewnia NG IT Services sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu (podkreślamy jednak, że firma ta nie jest administratorem Strony
Akcji ani nie jest organizatorem Akcji, a jedynie charytatywnie wspiera Akcję).
Dla osób zaangażowanych w organizację, koordynację i przeprowadzenie Akcji została
utworzona specjalna grupa „Podaruj Gwiazdkę” na portalu społecznościowym Facebook
(https://www.facebook.com/groups/podarujgwiazdke) („Grupa FB”). Grupa FB jest
prywatna. Może do niej jednak dołączyć każdy użytkownik portalu społecznościowego
Facebook zainteresowany udziałem w Akcji lub wsparciem jej.
W przypadku indywidualnych pytań związanych z Akcją, można się z nami kontaktować za
pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Akcji.

