Regulamin naboru wniosków

w ramach II edycji Projektu OSP FIREBAG

Użyte pojęcia:
Organizator – Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Czystej 7 m.
7, KRS: 0000342831, REGON: 021178612, NIP: 897-175-95-07.
Uczestnik – Jednostka OSP, która zgłosiła uczestnictwo w akcji oraz zaakceptowała postanowienia
niniejszego regulaminu.
Jednostka OSP – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.0.713 t.j.) i ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019.0.1372 t.j.).
Akcja – niniejsza akcja w ramach II edycji Projektu OSP FIREBAG, mająca na celu wspomóc
doposażenie Jednostek OSP w specjalistyczne torby medyczne umożliwiające udzielenie pomocy
przedmedycznej osobom poparzonym.
Osoba uprawniona do zgłoszenia – osoba fizyczna uprawniona w imieniu Jednostki OSP do
składania oświadczenia o przystąpieniu Jednostki OSP do akcji oraz do komunikowania się z
Organizatorem w trakcie trwania akcji i po jej rozstrzygnięciu.
Rachunek bankowy Organizatora – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Organizatora, na
który zbierane są środki przekazywane Uczestnikom w ramach niniejszej akcji oraz z darowizn.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Strona internetowa Organizatora – dokument HTML Organizatora udostępniany w Internecie
pod adresem www.fundacja-jagoda.pl.
Zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Jednostkę OSP o przystąpieniu do
Projektu
Grant- wyrażone w wartości pieniężnej lub niepieniężnej wsparcie finansowe dla osoby,
społeczności bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu;
Specjalistyczna torba medyczna – torba PSP R1 z wyposażeniem w postaci profesjonalnych
opatrunków, plastrów i zestawów medycznych, umożliwiająca udzielenie kwalifikowanej pierwszej
pomocy poszkodowanym, ze specjalnym uwzględnieniem osób poparzonych

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Nabór wniosków ramach II edycji Projektu OSP FIREBAG ma na celu wspomóc w doposażeniu
Jednostek OSP w specjalistyczne torby medyczne PSP R1 z wyposażeniem.
2. W Projekcie mogą wziąć udział Jednostki OSP.
3. Nabór wniosków rozpoczyna się 19.04.2021 r. i trwa do 30.04.2021 r.
4. Akcja w ramach Projektu OSP Firebag rozpoczyna się od 01.05.2021r i trwa do 17.05.2021r.
5. Projekt prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Warunki uczestnictwa w akcji
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest:
a) poprawne zgłoszenie przystąpienia do Projektu przez osobę upoważnioną do zgłoszenia,
wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem:
https://www.fundacja-jagoda.pl/ w terminie 19.04.2021-30.04.2021r.
b) zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
c) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
d) przystąpienie Uczestnika do zbiórki funduszy na swoją rzecz w ramach:
- utworzonego subkonta u Organizatora po zaakceptowaniu zgłoszenia Uczestnika
- indywidualnych wpłat pozyskanych na rzecz Uczestnika na podstawie szczegółowej instrukcji w
ZAŁĄCZNIKU NR 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
d) aktywne promowanie akcji OSP FIREBAG poprzez udzielanie o niej informacji osobom
zainteresowanym wsparciem akcji.
2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia Uczestnika Organizator nadaje mu unikalny identyfikator (nazwę
własną jednostki).
3. Uczestnik może złożyć maksymalnie jedno zgłoszenie w trakcie edycji niniejszej akcji.
§ 3. Forma rozliczenia pozyskanych środków finansowych
1. Środki zebrane w trakcie akcji będą do całkowitego wykorzystania przez Uczestnika, z tym
zastrzeżeniem, że od zebranych środków Organizator pobiera 10% prowizji na cele
statutowe związane z rozwojem i realizacją Projektu OSP FIREBAG

2. Wyniki zostaną ogłoszene na stronie internetowej Organizatora: www.fundacja-jagoda.pl
oraz na profilu prowadzonym na Facebooku: https://www.facebook.com/o.fundacji.jagoda/
w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji
3. Wyniki podsumuje komisja, w której skład wchodzą:
Elżbieta Sipa-Pachota (prezes Zarządu Organizatora) – przewodnicząca
komisji,
Jerzy Pachota (członek Zarządu Organizatora) - członek komisji,
Ewa Lewandowska (pracownik Organizatora) – członek komisji
4. Każdy z Uczestników akcji ma prawo do zdeponowania zebranych środków finansowych
lub ich części na subkoncie utworzonym u Organizatora oraz przeksięgowania ich na
następną edycję akcji.
§ 4. Rozliczenie Projektu
1. Obowiązkiem Uczestnika w akcji jest:
a) rozliczenie Projektu przez osobę upoważnioną do zgłoszenia za pomocą formularza
rozliczeniowego w terminie 18.05.2021-31.05.2021r.
b) wypełnienie i wysłanie wniosku o płatność w terminie 18.06.2021-30.06.2021.

§ 5. Nagrody
1. Organizator zapewnia następujące granty:
a) dla Uczestników akcji, którzy poprawnie rozliczą Projekt i jednocześnie osiągną trzy najwyższe
oceny punktowe (3 najlepsze wyniki) Organizator przewiduje następujące granty:
b) Grant I stopnia voucher na kwotę 3000,00 PLN, grant II stopnia voucher na kwotę 1000,00 PLN
oraz grant III stopnia voucher na kwotę 500,00 PLN
c) zwycięzcy zostaną ogłoszeni do 30.06.2021 r. na stronie internetowej Organizatora:
www.fundacja-jagoda.pl
oraz
na
profilu
prowadzonym
na
Facebooku:
https://www.facebook.com/o.fundacji.jagoda/
d) minimalne kryterium punktacji wynosi odpowiednio: dla nagrody I stopnia 15 pkt., dla nagrody
II stopnia 5 pkt, dla nagrody III stopnia 3 pkt. W przypadku nie osiągnięcia przez żadnego z
Uczestników wymaganego minimum punktowego nagrody nie zostaną przyznane. Kryteria
punktacji są określone w ZAŁĄCZNIKU NR 1;
e) nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie ustalonym przez Organizatora
indywidualnie z każdym zwycięzcą, w uzgodniony z nim sposób;

f) ewentualny podatek dochodowy od nagrody pokrywa Organizator.

§ 6. Przetwarzanie danych
1.
Administratorem danych osobowych Osób uprawnionych do zgłoszenia jest Fundacja
Jagoda im.Jagody Pachota we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Czystej 7 m. 7, 50-013 Wrocław.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) u Organizatora jest Elżbieta Sipa-Pachota.
Kontakt z IODO: kontakt@fundacja-jagoda.pl
2.
Organizator stosuje techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osób
uprawnionych do zgłoszenia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą,
modyfikacją, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz
innymi formami nieuprawnionego wykorzystania.
3.
Podanie danych przez Osobę uprawnioną do zgłoszenia Uczestnika przystępującego do akcji
jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w akcji.
4.
Dane Uczestników jako Jednostek OSP niebędących podmiotami podlegającymi ochronie
danych osobowych są przetwarzane w celu realizacji akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa wyrażonymi w innych aktach prawnych.
5.
W przypadku gdy w trakcie trwania akcji Osoba uprawniona do zgłoszenia zostanie
zmieniona przez Uczestnika, uczestnik zobowiązany jest zgłosić zmianę Organizatorowi wraz z
przekazaniem pisemnej zgody osoby wstępującej w obowiązki osoby uprawnionej do zgłoszenia na
przetwarzanie jej danych w celu realizacji akcji. Dane osoby zaprzestającej pełnienia funkcji osoby
uprawnionej do zgłoszenia zostaną usunięte niezwłocznie.
6.
Organizator zbiera i przetwarza następujące dane osoby uprawnionej do zgłoszenia: imię i
nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
7.
Organizator przetwarza dane osób uprawnionych do zgłoszenia wyłącznie w celu:
a) realizacji akcji,
b) obsługi ewentualnych roszczeń.
8. Czas przetwarzania danych obejmuje okres niezbędny do realizacji wydarzenia (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a i f RODO), nie później niż:
- 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została rozliczona przekazana
nagroda – w przypadku osoby uprawnionej do zgłoszenia Uczestnika, który wygrał akcję.
- 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została zakończona akcja – dla osób
uprawnionych do zgłoszenia w przypadku pozostałych Uczestników.
9.
Organizator nie będzie przetwarzał danych osób uprawnionych do zgłoszenia w sposób
zautomatyzowany ani profilowany.
10.
Osobie uprawnionej do zgłoszenia przysługuje prawo do wglądu w treść danych oraz, z
zastrzeżeniem przepisów prawa, do uzyskania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia i
zmiany zakresu przetwarzania danych, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia

zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. W tym celu należy skontaktować się z
administratorem danych poprzez adres: kontakt@fundacja-jagoda.pl
Osobie uprawnionej do zgłoszenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego
prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
Wrocław 13.04.2021

ZAŁĄCZNIK NR 1
do REGULAMINU naboru wniosków
w II edycji Projektu OSP FIREBAG
Na podstawie
§ 2. Pkt.1 d) Regulaminu ustala się:
Instrukcję postępowania „krok po kroku”
1. osoba upoważniona zgłasza Jednostkę OSP elektronicznie za pomocą formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: https://www.fundacja-jagoda.pl/ w
terminie 19.04.2021-30.04.2021r. do godz. 23:59 na adres e-mail
kontaktosp@fundacja-jagoda.pl
2. Na podstawie zgłoszenia i po zweryfikowaniu jego poprawności Jednostka OSP
otrzymuje swój niepowtarzalny identyfikator (nazwa własna Jednostki) np. OSP
SZCZODRE
3. Organizator wysyła Jednostce OSP potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz nadanie
własnego numeru identyfikacyjnego.
4. Akcja związana z Projektem OSP FIREBAG rozpoczyna się 01 maja 2021 i trwa do
17 maja 2021 do godz. 23:59
5. Akcja w całości finansowana jest przez Darczyńcę, którego udało pozyskać się do
Projektu – jest to Portal Przetargów Rolnych.
6. Zdobywanie środków finansowych przez Uczestników odbywać się będzie zdalnie,
drogą elektroniczną, przez ulotki lub tablice ogłoszeń.
7. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdej Jednostki OSP zostaje wpisany do
systemu Portalu Przetargów Rolnych. Jest to jednocześnie kod promocyjny, który jest
ważny od 01 maja 2021 do 17 maja 2021 do godz. 23:59.
8. Uczestnik akcji wykonuje tylko jedno następujące zadanie:
a) sporządza listę osób (druhów i sympatyków)
b) każda z tych osób sporządza bazę e-mail, wiadomości Messenger, WhatSapp oraz
dostępnych tablic ogłoszeń
c) każda z osób udostępnia lub wysyła na sporządzoną bazę wiadomość następującej
treści:

Jednostka OSP ……. bierze udział w akcji OSP FIREBAG organizowanej przez Fundację
JAGODA https://www.fundacja-jagoda.pl/
Mamy szansę nie tylko na zdobycie torby medycznej PSP R1, ale również na o wiele
większe dofinansowanie, które może zdecydowanie poprawić nasz budżet.
Sponsorem akcji, którego pozyskała Fundacja JAGODA jest Portal Przetargów Rolnych.
Jedyny na polskim rynku portal, który wyszukuje i publikuje przetargi nieograniczone na
sprzedaż i dzierżawę gruntów rolnych. Te nieruchomości nigdy nie tracą na wartości, a ich
największą zaletą jest to, że mogą szybko przynieść zysk.
Teraz możesz pomóc nam i jednocześnie zadbać o swoją przyszłość. Jeśli wykupisz roczny
abonament w Portalu, otrzymasz dostęp do potężnej bazy przetargów na setki hektarów i
tysiące działek rolnych. Używając naszego kodu OSP …… od 1 maja do 17 maja 2021
dostaniesz od Portalu drugi rok dostępu za darmo! A naszej Jednostce przekazane zostanie
200,00 zł! Portal Przetargów Rolnych jest dostępny pod adresem https://agroprzetargi.pl/
Jeśli nie jesteś zainteresowany - trudno. Ale i tak możesz pomóc. Oto link do zbiórki, dzięki
której powiększysz budżet Projektu doposażenia Jednostek OSP w torby medyczne PSP R1
https://zrzutka.pl/t6hd8h
Jeśli nadal nie jesteś zainteresowany – trudno, ale i tak możesz nam pomóc.
Skopiuj proszę tę wiadomość i przekaż lub wyślij do swoich znajomych.
Naprawdę nic nie kosztuje.
Czuwaj!

9. Kod Jednostki OSP (kod promocyjny) może zostać użyty wielokrotnie.
10. Wartość jednego poprawnie użytego kodu Jednostki OSP w systemie Portalu
Przetargów Rolnych wynosi 200,00 PLN (dwieście zł)
11. Jeden *POPRAWNIE UŻYTY KOD JEDNOSTKI OSP = 1 punkt w kryterium
punktacji przy rozliczaniu Projektu
12. Jednostka OSP na podstawie danych z systemu Portalu otrzyma w płatności końcowej
sumę wszystkich poprawnie użytych kodów np. 100 kodów = 20.000,00 PLN
13. Płatność dla Uczestnika akcji nastąpi z rachunku Organizatora po rozliczeniu Projektu.
14. W rozliczeniu Projektu istotne będzie również podanie liczby zaangażowanych w
akcję osób oraz liczy wysłanych lub udostępnionych wiadomości.
15. Trzy Jednostki OSP, które zdobędą najwyższą ilość wykorzystanych kodów otrzymają
nagrody: odpowiednio I, II i III stopnia, o których mowa w § 5. Regulaminu, z
zastrzeżeniem pkt.d).
*„POPRAWNIE UŻYTY KOD JEDNOSTKI OSP” – oznacza wpisanie go
poprawnie we właściwym miejscu w systemie płatności Portalu Przetargów Rolnych.

