REGULAMIN AKCJI „WSPIERAMY POLSKIE FIRMY”
ZOSTAŃ BOHATEREM
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się
akcja społeczna „Wspieramy Polskie Firmy”
2. 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”
3. Zasady udziału w akcji są uregulowane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego.
4. Program „Wspieramy Polskie Firmy” organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. 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.
6. 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
7. W ramach akcji, każdy zainteresowany przedsiębiorca – Bohater otrzyma „Medal
Wspieramy Polskie Firmy” w postaci naklejki lub wielu naklejek oraz w wersji
elektronicznej – do wykorzystania na stronie www, w mediach społecznościowych oraz
gazetkach marketingowych.
8. Koszt 1 naklejki to 100,00 złotych brutto miesięcznie. Oznacza to, że jeśli Bohater
posiada kilkanaście, kilkaset lub kilka tysięcy swoich punktów, sklepów, magazynów,
miejsc, itp. albo kilka wejść do jednego obiektu, to wówczas aby oznaczyć wszystkie
punkty i wejścia widziane przez klientów – kupuje, a tym samym płaci za tyle naklejek
ile de facto ich zamówi.
9. Wszystkie naklejki są przez nas numerowane i rejestrowane. Jeżeli podczas
przyklejania medal się uszkodzi - istnieje możliwość zamówienia dodatkowego
egzemplarza – należy wówczas przesłać nam zdjęcie uszkodzonego medalu i złożyć
mailowe zamówienie na adres: biuro@medalwspieramypolskiefirmy.pl z dopiskiem –
uszkodzony medal.
10. Naklejki z wizerunkiem medalu oraz wersję elektroniczną medalu przesyłamy na
początku akcji, natomiast opłatę 100 zł za każdą wydaną naklejkę należy płacić co
miesiąc - ponieważ zebranymi co miesiąc pieniędzmi będziemy obdarowywać
kolejnych przedsiębiorców, a Wspieranie Polskich Firm ma trwać przez cały czas
trwania pandemii oraz do 3 miesięcy po oficjalnym zakończeniu pandemii.
11. Istnieje możliwość rezygnacji z akcji, jednakże udzielanie wsparcia Polskim Firmom
powinno trwać minimum 3 miesiące, a odstąpienie od umowy musi nastąpić poprzez
oficjalne wypowiedzenie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wówczas
należy skutecznie nas o tym poinformować drogą mailową (z dopiskiem
wypowiedzenie umowy) lub listowną na adres: ul. Krzywa 1/4, 60-124 Poznań.
12. W chwili rezygnacji z dalszego udziału w akcji należy usunąć wszystkie otrzymane
naklejki i zaprzestać wykorzystywania medalu w wersji elektronicznej.
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§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. Warunkiem przystąpienia do programu jest zawarcie umowy pomiędzy organizatorem
a przedsiębiorstwem, stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu oraz
wniesienie darowizny, na kwotę uzależnioną od ilości zamówionych naklejek (w cenie
100 zł brutto za sztukę za każdy miesiąc trwania akcji).
3. Po przystąpieniu do programu przedsiębiorca wyraża zgodę na udostępnienie jego
logo oraz wysokości darowizny, którą wpłacił na Wspieranie Polskich Firm na stronie
internetowej www.medalwspieramypolskiefirmy.pl w zakładce „NASI BOHATEROWIE”
§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 Zostań Bohaterem 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 realizacji
projektu Wspieramy Polskie Firmy.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych we wniosku Zostań Bohaterem,
na potrzebę udziału w projekcie Wspieramy Polskie Firmy jest obowiązkowe.
5. Wyrażenie zgody na udostępnienie nazwy firmy i logo na stronie internetowej
www.medalwspieramypolskiefirmy.pl w zakładce Nasi Bohaterowie 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 Uczestnicy akcji
w prawidłowy sposób wykorzystują wizerunek medalu.
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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