
 

 
 
 
 
 
 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

KRS: 0000434393  konto: Millennium SA  98 1160 2202 0000 0002 2936 7859  adres: 83-000 Pruszcz Gdański,  ul. Kossaka 13   

   NIP: 6040158153    REGON: 221753240    tel. 505-780-681;   e-mail: fundacja@bursztynowym.pl  www.bursztynowym.pl    
 

 

Regulamin 
 odbioru, przyjęcia darowizny oraz przekazania paczek  

 w ramach akcji „Książka za paczkę - Święta pachnące wspomnieniami” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania podczas odbioru i przyjęcia darowizny - toreb 

z artykułami spożywczymi i towarami przemysłowymi, przeznaczonymi na paczki świąteczne dla 

rodzin potrzebujących, w zamian za książkę pt.: „Święta pachnące wspomnieniami”. Postępowanie 

zgodne z niniejszym Regulaminem ma zapewnić, że darowizna zostanie odebrana zgodnie 

z oczekiwaniami darczyńcy i przeznaczona na cel wskazany w akcji. Organizatorem akcji jest Fundacja 

BURSYTZNOWYM SZLAKIEM. Regulamin obowiązuje Organizatora, Wolontariuszy oraz Partnerów 

akcji „Książka za paczkę- Święta pachnące wspomnieniami”. 

Darczyńca to osoba fizyczna lub prawna, która przekazuje dary rzeczowe- artykuły spożywcze 

i towary przemysłowe, w zamian za co otrzymuje książkę pt.: „Święta pachnące wspomnieniami”. 

Darowizna to torba wypełniona artykułami spożywczymi i towarami przemysłowymi przekazana 

przez darczyńcę. 

Paczka to torba wypełniona artykułami spożywczymi i towarami przemysłowymi przekazana 

osobom z rodzin potrzebujących wskazanych przez proboszczy parafii Straszyn, Łęgowo, Rotmanka.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Darowizny rzeczowe przyjmowane są wyłącznie na terenie parafii kościelnych w Straszynie, 

Łęgowie i Rotmance, Zespołu Szkół w Rotmance, Zespołu Szkół w Łęgowie, Katolickich Szkół 

Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim, Liceum Ogólnokształcącącego Mundurowego SPARTAKUS 

w Gdańsku, Szkół Muzycznych Symfo-Smyki w Pruszczu Gdańskim i Pszczółkach, Niepublicznego 

Przedszkolu Wesoła Nutka w Rotmance, Uczniowskiego Klubiu Sportowego Conrad w Gdańsku 

i Gabinecie Rehabilitacyjnym dr H. Tomczak w Rotmance. Przyjęcie darowizny potwierdzone jest 

podpisem na Karcie ewidencji przyjęcia darowizn i wydania książek (Załącznik nr 1). 

2. W zamian za darowiznę, darczyńca otrzymuje książkę  pt.: „Święta pachnące wspomnieniami”, 

przy czym jest to forma 1:1 (jedna paczka - jedna książka). 

3. Odbiór książki odbywa się w chwili przekazania darowizny i potwierdzany jest podpisem 

darczyńcy/odbiorcy książki na Karcie ewidencji przyjęcia darowizn i wydania książek. 
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4. Osoby upoważnione do odbioru darowizn zobowiązane są do przechowywania otrzymanych 

artykułów spożywczych i towarów przemysłowych we właściwych i higienicznych warunkach. 

5. Osoba upoważniona przez Organizatora do odbioru darowizn rzeczowych odpowiada  

za ustalenie szczegółów przekazania i odbioru rzeczy z wszystkich darowizn.  

6. Darowizna przekazywana jest przez Partnera Organizatorowi na podstawie Protokołu przyjęcia 

darowizny  (Załącznik nr 2). Wszystkie pola protokołu muszą być wypełnione.  

7. Za rozdysponowanie darowizn zgodnie z celem akcji odpowiada Organizator.   

8. Zewidencjonowane artykuły spożywcze i towary przemysłowe są przepakowane zgodnie 

z zapotrzebowaniem rodzin, osób samotnych, placówek opieki potrzebujących wsparcia oraz 

wyznaczonych osób pochodzących z ubogich rodzin. Rodziny, osoby i placówki opieki wskazane są 

przez proboszczów parafii w Straszynie, Łęgowie, Rotmance. Przyjęcie toreb/paczek przez 

obdarowanych potwierdzane jest podpisem na Karcie ewidencji wydania paczek (Załącznik nr 3). 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Protokół podsumowujący akcję, Karta ewidencji przyjęcia darowizn, Karta ewidencji wydania 

książek, Karta ewidencji wydania paczek wraz z wszystkimi innymi dokumentami dotyczącymi 

akcji,  przekazane zostaną Zarządowi Fundacji. 

2. Regulamin akcji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 
 

 

Organizator akcji: 
Fundacja  BURSZTYNOWYM  SZLAKIEM  
83-000  Pruszcz Gdański 
ul. Wojciecha Kossaka 13 
www.bursztynowym.pl 
fundacja.bs@interia.pl 

 

 

 


