
Strona 1 z 3 
 

 REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ 

POD HASŁEM 

„ODKRYJ W SOBIE ŚWIETEGO MIKOŁAJA” 

EDYCJA X 

 

§ 1. 

STRONY 

1. Organizatorem Akcji Charytatywnej pod hasłem „Odkryj w Sobie Św. 

Mikołaja” (zwanej w dalszej części Akcją) jest Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie z siedzibą w Śremie przy ul. Dutkiewicza 5, (zwane w 

dalszej części Organizatorem) we współpracy z Powiatowym Zespołem 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

2. W Akcji wezmą udział: 

a) osoby fizyczne, 

b) firmy, 

które zobowiążą się do zakupu prezentu w kwocie nie większej niż 

150,00 zł (zwani w dalszej części Uczestnikami). 

3. Podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz    

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie, dzieci 

z rodzin najuboższych wskazanych przez ośrodki pomocy społecznej 

znajdujące się w powiecie śremskim (zwani dalej „Beneficjentami”): 

a) z powiatu śremskiego, 

b) do 14 roku życia włącznie. 

 

§ 2. 

CZAS TRWANIA 

Akcja trwa od 2 listopada 2022 r. do 21 grudnia 2022 r. 

 

§ 3. 

ZASADY OGÓLNE AKCJI 

1. Beneficjenci są zobowiązani do narysowania przez siebie rysunku,  

który będzie przedstawiał prezent jaki chcieliby otrzymać pod  

choinkę. 
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2. Uczestnicy, którzy wezmą udział w akcji są zobowiązani do zakupu 

prezentu do kwoty 150,00 zł. 

3. Przyjmuje się zasadę, iż Beneficjenci wybierani są w następującej 

kolejności: 

a) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) dzieci, które biorą udział w Akcji po raz pierwszy, 

c) dzieci wytypowane w kolejności losowej, które brały udział w Akcji 

w latach ubiegłych, do wyczerpania limitu Uczestników Akcji, którzy 

zgłoszą chęć pozostania Mikołajem. 

 

§ 4. 

PRZEBIEG AKCJI 

1. ETAP PIERWSZY: 

a) każdy Beneficjent, który weźmie udział w Akcji jest zobowiązany do 

narysowania rysunku z prezentem, który chciałby otrzymać pod 

choinkę, 

b) wszyscy Beneficjenci biorący udział w Akcji są zobowiązani dostarczyć 

listy do Organizatora do dnia 2 grudnia 2022 r., 

c) z dniem 2 listopada 2022 r. Organizator Akcji poinformuje drogą 

listową firmy i osoby fizyczne o możliwości wzięcia udziału w Akcji,  

d) Organizator Akcji zobowiązuje się do zorganizowania finału Akcji 

e) pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Śremie 

organizują plakaty związane z Akcją oraz kontaktują się z lokalnymi 

mediami w celu rozpowszechnienia Akcji,  

 

2. ETAP DRUGI: 

a) rodziny spełniające warunki Akcji zobowiązane są do dostarczenia 

listów do Organizatora Akcji, 

b) Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia chęci udziału w Akcji do dnia 

2 grudnia 2022 r. 

c) Organizator zobowiązuje się do przekazania listów uczestnikom Akcji, 

d) w terminie do 15 grudnia 2022 r. Uczestnicy zobowiązani są do 

dostarczenia prezentów do Organizatora Akcji. 

 

3. ETAP TRZECI: 

a) 19 grudnia 2022 r.-21 grudnia 2022 r. finał Akcji,  

b) Prezenty zostaną przekazane dzieciom przez pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – Świętego Mikołaja 

i jego Elfy- bezpośrednio do domu każdego dziecka. 
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§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin Akcji jest udostępniony na tablicy ogłoszeniowej 

Organizatora, na stronie  internetowej www.pcpr.srem.pl  

2. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Organizator Akcji nie przetwarza ani nie gromadzi danych osobowych 

Uczestników  i Beneficjentów Akcji. 

4. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego 

Regulaminu będą  rozstrzygane przez Organizatora Akcji. 

5. Beneficjent/Opiekun Beneficjenta zgłaszając się do Akcji wyraża zgodę 

na publikację swojego/opiekuna wizerunku w lokalnych mediach.      

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zastrzega sobie prawo 

do zmian Regulaminu. 

 

 

http://www.pcpr.srem.pl/

