REGULAMIN AKCJI
„Ratujemy Zwierzaki z Google Pay” z dnia 09 września 2019 r.
Organizator Akcji.

1. Organizatorem Akcji „Ratujemy Zwierzaki z Google Pay”, zwanej dalej „Akcją”, jest Fundacja
Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, wpisana do rejestru
stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe
przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział
VIII Gospodarczy KRS, NIP 7831681710, REGON 301929504, zwana dalej „Fundacją”.
2. Akcja organizowana jest we współpracy z agencją reklamową 180 Heart Beats/JVM spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, która zobowiązała się
przekazać na rzecz Fundacji, w celu wsparcia Akcji, darowiznę w kwocie 35.000,00 zł.
Kto może być uczestnikiem Akcji.

3. Uczestnikiem Akcji może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna.
Na czym polega Akcja.

4. Fundacja zapewnia, że w czasie trwania Akcji, każdą darowiznę przekazaną w sposób
opisany poniżej w ramach Portalu Ratujemy Zwierzaki (www.ratujemyzwierzaki.pl),
powiększy ze środków własnych o dodatkowe 10 (słownie: dziesięć) złotych (zwane dalej:
“Kwotą Dodatkową”).
5. Aby wziąć udział w Akcji należy: (1) wejść na stronę www.ratujemyzwierzaki.pl, (2) wybrać
zbiórkę, którą uczestnik Akcji zamierza wesprzeć darowizną i (3) przekazać darowiznę
wybierając jako formę płatności Google Pay.
6. Warunkiem przekazania przez Fundację Kwoty Dodatkowej zgodnej z punktem
4 niniejszego regulaminu jest przekazanie przez uczestnika Akcji, przez Google Pay,
darowizny na wybraną zbiórkę w kwocie nie mniejszej niż 5 (słownie: pięć) złotych.
7. Fundacja przekaże Kwotę Dodatkową na wybraną przez uczestnika Akcji zbiórkę tylko raz
(jeden uczestnik Akcji może wziąć w niej udział jeden raz), o ile Fundacja nie postanowi
inaczej.
Jak długo trwa Akcja.

8. Akcja trwa od 09.09.2019 r. do 31.09.2019 r. lub do wyczerpania puli 3.500 Kwot
Dodatkowych. Fundacja może w każdej chwili zwiększyć pulę Kwot Dodatkowych lub
zakończyć Akcję. O zakończeniu Akcji Fundacja poinformuje na stronie
www.ratujemyzwierzaki.pl
Informacje dodatkowe.

9. W sprawach związanych z Akcją można kontaktować się z Fundacją pod adresem
siepomaga@siepomaga.pl
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu RatujemyZwierzaki.pl

