Regulamin Zbiórki Publicznej
§ 1 Organizator Zbiórki
1. Organizatorem zbiórki wskazanej w § 2 poniżej jest Fundacja ZPP z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka
17/80, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954457 („Organizator”).
2. Zbiórka została zgłoszona do Ministerstwa właściwego do Spraw Administracji Publicznej pod numerem
2022/2030/OR
§ 2 Czas, miejsce i cel zbiórki
1. W dniu 23 kwietnia 2022 roku w „Hali Gwardii” w Warszawie w trakcie wydarzenia „Smak Warszawy,
Smak Ukrainy” Organizator przeprowadzi zbiórkę środków finansowych („Zbiórka”), na cel wskazanych
w ust. 2 poniżej.
2. Celem Zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.
3. Zebrane środki zostaną wydatkowane przez Fundację ZPP na zakup leków, materiałów opatrunkowych,
sprzętu medycznego, itp. a następnie przewóz tych towarów na terytorium Ukrainy i przekazanie ich
szpitalowi.
§ 3 Zasady Zbiórki
1. Darczyńcą może być każdy, kto chce wesprzeć cel zbiórki poprzez przekazanie środków finansowych.
Darczyńca dokonuje wpłaty dobrowolnie oraz dowolnej wartości.
2. Zbiórka prowadzona jest przez Wolontariuszy posiadających odpowiednie identyfikatory zawierające
w szczególności: imię i nazwisko Wolontariusza; nazwę Organizatora; Cel oraz numer Zbiórki.
3. Wpłaty środków można dokonać:
a. przy użyciu terminali płatniczych – wpłaty wyłącznie w złotych (PLN),
b. do kasy (w gotówce) – wpłaty wyłącznie w złotych (PLN),
c. do puszek kwestarskich – wpłaty w dowolnej walucie.
4. Puszki kwestarskie są odpowiednio zabezpieczone i oznaczone. Po przeprowadzonej zbiórce, nastąpi
ich komisyjnie otwarcie i przeliczenie zebranych środków, co zostanie udokumentowanie w protokole, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Transakcje z terminala płatniczego, na prośbę Darczyńcy, poświadczane są potwierdzeniem.

6. Po zakończeniu Zbiórki, Fundacja ZPP poinformuje na swoich stronach internetowych o wartości zebranych środków finansowych.
7. W przypadku przekazania darowizny przy użyciu terminala płatniczego lub do kasy (w gotówce), Darczyńca może otrzymać żeton, który może zostać wymieniony na darmowy posiłek, który Darczyńca
może odebrać w dniu Zbiórki. Żetony będą wydawane, jeśli Darczyńca dokona darowizny w minimalnej kwocie:
a.3 zł – żeton żółty,
b.10 zł – żeton turkusowy,
c.15 zł – żeton fioletowy,
d.20 zł – żeton granatowy.
8. Lista darmowych posiłków, na które można wymienić żeton:
a.Żeton żółty - napój
b.żeton turkusowy – sałatka, ciasto
c.żeton fioletowy – zupa
d.żeton granatowy – drugie danie
8. Koordynatorem Zbiórki jest pani Katarzyna Klimek pozostająca do dyspozycji w razie wątpliwości
dotyczących organizacji lub przeprowadzenia Zbiórki pod nr tel. 502 605 126.

Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ PRZELICZENIA ŚRODKÓW
zebranych w trakcie zbiórki w dniu 23 kwietnia 2022 roku o nr 2022/2030/OR
Po przeprowadzeniu przez Fundację ZPP z siedzibą w Warszawie zbiórki publicznej w dniu 23 kwietnia 2022
roku, stwierdza się co następuje.
Odnośnie środków zebranych przy użyciu terminali płatniczych:
1. Wolontariusze dysponowali ___ terminalami płatniczymi przed rozpoczęciem zbiórki. Po zakończeniu
zbiórki Wolontariusze zwrócili Organizatorowi __ terminali płatniczych.
2. W trakcie zbiórki zrealizowano łącznie ___ transakcji bezgotówkowych.
3. Z tytułu wpłat dokonanych przez Darczyńców bezgotówkowo, zebrano łącznie ___ zł (słownie: ___ złotych).

Odnośnie środków zebranych do kasy (w gotówce): zebrano łącznie kwotę ___ zł (słownie: ___ złotych):
Nominał
200,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
50 gr

Ilość sztuk

Razem

20 gr
10 gr
5 gr
2 gr
1 gr

Odnośnie środków zebranych do puszek kwestarskich:
1. Wszystkie puszki kwestarskie wydane Wolontariuszom przed rozpoczęciem zbiórki, po jej zakończeniu
(* - niepotrzebne skreślić):
a. pozostawały należycie zabezpieczone i oznaczone*
b. doszło do uszkodzenia zabezpieczeń ____ puszek poprzez ____* .
2. Organizator przekazał Wolontariuszom łącznie __ puszek kwestarskich. Po zakończeniu zbiórki Wolontariusze zwrócili Organizatorowi __ puszek kwestarskich.
3. Łącznie do puszek kwestarskich zebrano:
a. ___ zł (słownie: ____ złotych)
b. ___ [środki w innej walucie/walutach – tabelę można dostosować do innych walut].
Nominał
200,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

Ilość sztuk

Razem

5,00 zł
2,00 zł
1,00 zł
50 gr
20 gr
10 gr
5 gr
2 gr
1 gr

______________
Podpisy osób biorących udział w przeliczeniu środków

