
Parczew, dn. 31.03.2020

Regulamin Zbiórki na rzecz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

I. Definicje

Przyjmuje  się  następujące  znaczenie  dla  poniższych  pojęć  pisanych  wielką  literą,  niezależnie
od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

a) Cel  –  pomoc  finansowa  dla  Samodzielnego  Publicznego   Zakładu  Opieki  Zdrowotnej
w Parczewie,

b) Darczyńca  –  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca
osobowości prawnej, przekazująca pieniądze na cel zbiórki,  

c) Darowizna – kwota pieniężna przekazana przez darczyńcę na realizację celu,
d) Operator – serwis Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin

73/6 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP
7773061579, REGON 300878437,

e) Organizator – Fundacja pomocy na rzecz Szpitala w Parczewie „SAMARYTANIN, wpisana
do  rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz
samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kościelna 124, 21-200 Parczew

f) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, 
g) Zbiórka – gromadzenie środków pieniężnych na wskazany cel.

II. Przebieg zbiórki 

1. Zbiórka  jest  udostępniona  na  stronie  Organizatora  pod  adresem
https://spzozparczew.pl/fundacja

2. Zbiórka jest zbiórką ciągłą.
3. Darczyńcy wpłacają darowiznę za pośrednictwem operatora. 
4. Kwoty darowizny podlegają rejestracji. 
5. Wszelkie  dane  osobowe  podawane  dobrowolnie  przez  darczyńcę  podczas  dokonywania

wpłaty są wykorzystane tylko i wyłącznie celem  przeprowadzenia i rozliczenia zbiórki, nie
są  i  nigdy  w  przyszłości  nie  będą  przetwarzane  przez  Organizatora.  Wgląd  do
zgromadzonych jest możliwy w godzinach urzędowania w siedzibie Organizatora.

III. Zakończenie zbiórki i wypłata środków 

1. Zbiórka może być zakończona w każdym czasie na żądanie organizatora. 
2. Środki zgromadzone na wskazany w regulaminie cel zostaną wypłacone organizatorowi bez

względu na zebraną kwotę.

https://spzozparczew.pl/fundacja


IV. Reklamacje i kontakt z Organizatorem

1. Każdemu darczyńcy  przysługuje  prawo do złożenia  reklamacji  w sprawach  związanych
z dokonywaniem darowizn.

2. Reklamacje  należy  składać  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
samarytanin@spzozparczew.pl.

3. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do darczyńcy w zwrotnej korespondencji 

e-mail.
5. Kontakt z  Organizatorem jest możliwy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 pod

numerem  telefonu  +48  83  355  21  02  lub  pod  adresem  e-mail:
samarytanin@spzozparczew.pl.

V. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020r
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do dokonywania  zmian  w Regulaminie  oraz  zmiany

Regulaminu. 
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