REGULAMIN AKCJI „WSPIERAMY POLSKIE FIRMY”
UZYSKAJ WSPARCIE
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami akcji są: Fundacja FAST, Kopia24.pl Sp. z o. o. oraz EDU-PASJA Sp. z o.
o., wszystkie z siedzibą przy ul. Krzywej 1/4, 60-124 Poznań, zwani dalej „Organizatorem”
2. Zasady udziału w akcji są uregulowane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego.
3. Program „Wspieramy Polskie Firmy” organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Czas trwania programu obejmuje okres od 14.04.2020 r. do 3 miesięcy po oficjalnym
zakończeniu stanu epidemii w Polsce, oznacza to, że jeżeli epidemia zakończy się np.
15.06.2020 to akcja Wspieramy Polskie Firmy będzie działała do 15.09.2020.
5. Celem akcji jest wspieranie finansowe firm, które na skutek rozpowszechniającej się
epidemii koronawirusa nie mogą normalnie prosperować, a brak możliwości zarabiania
pieniędzy drastycznie wpłynął na kondycję finansową firmy i grozi jej zamknięciem, a co
za tym idzie - utraty stanowisk pracy przez wielu pracowników
6. W ramach akcji każdy zainteresowany właściciel firmy, który na poprzez pojawienie się na
świecie koronawirusa zmaga się z problemami finansowymi w swojej firmie może - ubiegać
się o uzyskanie wsparcia finansowego.
7. Dofinansowanie będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń oraz po spełnieniu
warunków uczestnictwa i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
§2
Warunki i zgłoszenie uczestnictwa w akcji
1. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne. Przystępując do programu potwierdzasz zapoznanie
się z regulaminem oraz jego akceptację.
2. Skorzystanie z akcji odbywa się poprzez wypełnienie zgłoszenia – WNIOSEK
O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DLA FIRM. Wszystkie rubryki wniosku muszą zostać
wypełnione, również punkty opisowe.
3. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.medalwspieramypolskiefirmy.pl
4. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 14 dni roboczych od jego otrzymania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych zgłoszeń.
6. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji organizatorów.
7. Firma, która otrzyma informację o pozytywnym wyniku weryfikacji uprawniona jest do
zawarcia umowy dofinansowania – darowizny. Na jej podstawie, Organizator wypłaci
dofinansowanie w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania Umowy dofinansowania –
darowizny.
8. Dofinansowanie – darowizna są bezzwrotne, ale muszą zostać przeznaczone na cele
firmowe, a nie na cele prywatne przedsiębiorcy.
9. Organizator ma prawo poprosić o przedstawienie dokumentów potwierdzających na co
zostały przeznaczone otrzymane środki (np. wynagrodzenia pracowników, czynsze,
umowy cywilno-prawne, leasingi, kredyty obrotowe, realizacja zleceń dotyczących pomocy
w pandemii, itp.).
10. W razie wątpliwości, czy na dany cel można przeznaczyć pieniądze z otrzymanego
dofinansowania – darowizny, można zwrócić się z oficjalnym pytaniem do organizatora
(poprzez e-mail), który odpowie na nie w przeciągu 3 dni roboczych.
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§3
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Inspektor Danych osobowych – Prezes
Zarządu Fundacji FAST, z siedzibą w Poznaniu (60-124) przy ul. Krzywej 1/4, która jest
głównym organizatorem projektu Wspieramy Polskie Firmy
2. Dane osobowe, podane we wniosku o uzyskanie dofinansowania dla firm będą
przechowywane, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi Fundacji FAST, przez okres 5
lat od dnia zakończenia projektu.
3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem koniecznym do rozpatrzenia
wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Wspieramy Polskie Firmy.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie
w ramach projektu Wspieramy Polskie Firmy jest obowiązkowe.
5. Wyrażenie zgody na udostępnienie nazwy firmy, logo i wysokości uzyskanego
dofinansowania na stronie internetowej www.medalwspieramypolskiefirmy.pl w zakładce
Obdarowani jest obowiązkowe.

§4
Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie organizatorów oraz stronie
internetowej www.medalwspieramypolskiefirmy.pl w formacie pdf.
2. Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do weryfikacji, czy przedsiębiorcy, którzy
otrzymali dofinansowanie – darowiznę przeznaczyli środki na cele firmowe.
3. Reklamacje i uwagi związane z akcją należy zgłaszać pisemnie do organizatora na podany
powyższej adres siedziby ze szczegółowym uzasadnieniem lub opisem lub na adres
mailowy: biuro@ medalwspieramypolskiefirmy.pl
4. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z akcją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo, dla siedziby Organizatorów według
obowiązujących przepisów prawa

Potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu.

……………………………………………………..
Data i Podpis osoby reprezentującej Bohatera
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