! " # $ % & ' # ( ) %

REGULAMIN
Akcja „Kot Kratkowy pomaga dzieciom. Edycja II”

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:
„Akcja” - Akcja charytatywna „Kot Kratkowy pomaga dzieciom. Edycja II” prowadzona na zasadach
określonych w Regulaminie.
„Organizator” - firma Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola, ul. Gombrowicza 4, 26-660
Jedlińsk, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jedlińsk
pod numerem 1726/03 REGON 670814979, posiadający nr NIP 796-115-80-07.
„Partner strategiczny” Akcji - firma Hecker Glaskeramik GmbH & Co. KG, Schleefstraße 3, 44287
Dortmund, Niemcy.
„Uczestnik” - Fundacja działająca na rzecz dziecka/dzieci lub Rodzinny Dom Dziecka - całodobowa
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego.
Definicje „Uczestnika”:
Fundacja – instytucja, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel
(dobroczynny, kulturalny, itp.). Fundacja:
1. jest powoływana przez fundatora;
2. jest organizacją pozarządową;
3. ma wyodrębniony majątek, przeznaczonym na jakiś cel społeczny;
4. realizuje cel społecznie lub gospodarczo użyteczny;
5. jest organizacją nienastawioną na zysk;
6. ma osobowość prawną;
7. działa w oparciu o statut (statut to podstawowy dokument, określający nazwę organizacji,
jej cele, wewnętrzną strukturę itp.);
8. jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym;
9. może prowadzić działalność gospodarczą.
Rodzinny dom dziecka - całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego placówka zapewniająca dziecku całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajająca jego niezbędne potrzeby,
w szczególności bytowe, emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, społeczne, oraz która:
1. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;
2. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;
3. współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
„Praca” - rysunek, kolaż, wierszyk, nagranie filmu, piosenka wg własnego tekstu: wykonane dowolną
metodą.
„Oświadczenie” - załącznik do formularza zgłoszeniowego zawierający zgodę na wykorzystanie
wizerunku dziecka/dzieci oraz na wykorzystanie pracy przesłanej w ramach Akcji.
„Potrzeba” lub „Marzenie” - wybór jednej z przedstawionych w Regulaminie opcji: A, B, C, D.
„Strona internetowa Akcji” - strona www.kotkratkowy.pl oraz strona, na której publikowane są prace
i informacja o Uczestnikach.
§1
Informacje ogólne
1. Akcja przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.
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2. Organizatorem Akcji pod nazwą „Kot Kratkowy pomaga dzieciom. Edycja II” jest Marek Bal
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą w miejscowości Wsola,
ul. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez Wójta Gminy Jedlińsk pod numerem 1726/03 REGON 670814979, posiadający nr NIP
796-115-80-07.
3. Partnerem strategicznym Akcji jest firma firma Hecker Glaskeramik GmbH & Co. KG, Schleefstraße 3,
44287 Dortmund, Niemcy.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie firma Kratki.pl Marek Bal w okresie trwania Akcji przeznaczy
1% zysku ze sprzedaży wkładów kominkowych na spełnienie Marzeń i Potrzeb dzieci z Rodzinnych
Domów lub dzieci zgłoszonych przez Fundacje.
5. Akcja organizowany jest na terenie Polski i mogą w niej wziąć udział tylko Uczestnicy działający
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

§2
Warunki i zasady Akcji
1. Akcja „Kot Kratkowy pomaga dzieciom. Edycja II” skierowana jest do Rodzinnych Domów Dziecka
oraz Fundacji, które działają na rzecz dzieci.
2. Celem Akcji jest wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka oraz Fundacji, które działają na rzecz dziecka/
dzieci i zaspokojenie ich Potrzeb i Marzeń.
3. Akcja trwa w okresie od dnia 21 października 2013 do 28 lutego 2015r.
4. Uczestnicy muszą zgłaszać chęć wzięcia udziału w Akcji poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy
umieszczony na stronie www.kotkratkowy.pl i wysłanie go wraz z Pracą i Oświadczeniem na adres
e-mail: kotkratkowy@kratki.pl.
5. Każdy Uczestnik może stworzyć i przesłać dowolną liczbę zgłoszeń, przy czym każde zgłoszenie
powinno dotyczyć jednego dziecka lub jednej grupy dzieci i jednej Potrzeby/Marzenia.
6. Zgłoszenia dokonuje pracownik Fundacji lub opiekun/opiekunowie dziecka/dzieci w przypadku
Rodzinnych Domów Dziecka.
7. Akcja przebiega w dwóch etapach:
Etap I - wybór Rodzinnych Domów Dziecka oraz Fundacji działających na rzecz dziecka/dzieci. Ocenie
będą podlegały wykonane przez dzieci/dziecko Prace, które mają zachęcić do wybrania danego Uczestnika
i spełnienia na jego rzecz Potrzeby lub Marzenia. O wyborze pracy będzie decydować: kreatywność,
fantazja, zaangażowanie, innowacyjność oraz uzasadnienie Potrzeby/Marzenia. Prace mogą być wykonane
dowolną metodą: rysunek, kolaż, wierszyk, nagranie filmu, piosenka wg własnego tekstu itp. Zgłaszana
Praca ma na celu zobrazowanie największych marzeń i potrzeb dziecka/dzieci. W zgłoszeniu Pracy
Uczestnik musi zadeklarować jaka jest największa Potrzeba lub Marzenie dziecka/dzieci wg. poniższego
schematu (wybór jednej (1) opcji):
A. zestawy i akcesoria komputerowe
B. dofinansowanie lub sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych
C. pomoce naukowe, książki specjalistyczne, przybory szkolne, plecaki itp.
D. wyposażenie meblowe lub specjalistyczne dla dzieci, np. okulary korekcyjne, wózek inwalidzki,
sprzęt rehabilitacyjny itp.
UWAGA! Uczestnik może wybrać tylko jedną (1) Potrzebę lub Marzenie i na nie wysłać zgłoszenie.
Nabór uczestników będzie się odbywał wg. harmonogramu:
A. Nabór od 21.10.2013 do 30.11.2013 - ogłoszenie wyników do 10.12.2013 - zbieranie funduszy
w okresie I kwartału.
B. Nabór od 01.02.2014 do 28.02.20214 - ogłoszenie wyników do 10.03.2014 - zbieranie
funduszy w okresie II kwartału.
C. Nabór od 01.05 do 31.05.2014 - ogłoszenie wyników do 10.06.2014 - zbieranie funduszy
w okresie III kwartału.
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D. Nabór od 01.08.2014 do 31.08.2014 - ogłoszenie wyników do 10.09.2014 - zbieranie funduszy
w okresie IV kwartału.
Lista wybranych Uczestników będzie opublikowana na stronie www.kotkratkowy.pl.
Etap II - Z każdej ze zgłoszonych grup Potrzeb lub Marzeń wybrane zostanie pięciu (5) Uczestników
działających na rzecz dziecka/dzieci. Na sfinansowanie potrzeb pieniądze są przekazywane wg.
harmonogramu:
A - I kwartał 01.01.2014 - 31.03.2014
B - II kwartał 01.04.2014 - 30.06.2014
C - III kwartał 01.08.2014 - 30.09.2014
D - IV kwartał 01.10.2014 - 31.12.2014
8. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, po zakończeniu każdego kwartału
w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy spełni na rzecz Uczestnika wybraną Potrzebę/Marzenie.

§3
Postanowienia końcowe
1. Tylko i wyłącznie w celu zrealizowania zobowiązań związanych z dokumentacją, autorzy Prac udzielają
Organizatorowi i Partnerowi strategicznemu nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku i licencji
na terenie całego świata na wykorzystywanie przesłanych Prac w ramach Akcji: utrwalanie ich
w pamięci komputera, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet oraz publikację w prasie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych Prac na stronie serwisu
www.kotkratkowy.pl oraz www.facebook.com/kratkipl.
3. Uczestnik jest zobowiązany podać opis do Pracy wraz ze swoją nazwą, która będzie wyświetlana
przy Pracy na stronie serwisu www.kotkratkowy.pl.
4. W przypadku poważnych problemów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia,
czasowego zawieszenia lub przedterminowego zakończenia Akcji.
5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym Regulaminie.
Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna na stronie www.kotkratkowy.pl.
6. Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
kotkratkowy@kratki.pl lub telefoniczny pod nr 48 384 44 88 wew. 430.
7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją jest prawo
polskie.
8. Aktualny Regulamin Akcji znajduje się na stronie serwisu www.kotkratkowy.pl.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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