REGULAMIN
V edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne” na rzecz lokalnych
inicjatyw społecznych wspierających rozwój małych dzieci.
§1
Definicje
Pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:
„Beneficjent Finansowania” - Uczestnik lub inny podmiot wskazany przez Uczestnika jako
podmiot, któremu należy wypłacić Finansowanie w związku z Inicjatywą zgłoszoną przez
danego Uczestnika do zaprezentowania na Platformie.
„Beneficjent Grantu” - Uczestnik lub inny podmiot wskazany przez Uczestnika jako podmiot,
któremu należy wypłacić Grant i/lub Dodatkowy Grant w związku z Inicjatywą zgłoszoną przez
danego Uczestnika.
„Dodatkowy Grant” - dodatkowe dofinansowanie udzielane przez Fundację, zgodnie z § 4 ust.
7.
„Finansowanie” - finansowanie społecznościowe udzielone danej Inicjatywie za pośrednictwem
Platformy, w przypadku Inicjatyw zgłoszonych do udziału na Platformie.
„Fundacja” - Fundacja Aviva z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B, 00-189, wpisana do
rejestru stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000322135.
„Grant” - podstawowe dofinansowanie udzielane przez Fundację Inicjatywom, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Konkursu.
„Inicjatywa” – lokalna inicjatywa wspierającą rozwój dzieci, zgłoszona do Konkursu przez
Uczestnika, zgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie.
„Konkurs” - organizowana przez Fundację, we współpracy z Wspieram.to, V edycja Konkursu
Grantowego „To dla mnie ważne” na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych wspierających
rozwój małych dzieci.
„Regulamin Konkursu” - niniejszy Regulamin.
„Uczestnik” - uczestnik zgłaszający Inicjatywę w ramach Konkursu.
„Platforma” - serwis internetowy www.pomagam.im, będący platformą crowdfundingową,
którego właścicielem i administratorem jest Wspieram.to.
„Wspieram.to” - Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej
6, 71-441, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000455836.
§2
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Aviva. Organizacja Konkursu odbywa się we
współpracy ze Wspieram.to.

2.

Uczestnikami Konkursu mogą być obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat i chcą
wspomóc inicjatywy w środowisku lokalnym lub w ramach innej społeczności,
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wspomagające rozwój małych dzieci (tzn. dzieci w wieku od urodzenia do 13. roku
życia włącznie).
3.

Uczestnikami Konkursu, Beneficjentami Finansowania oraz Beneficjentami Grantów
nie mogą być pracownicy spółek wchodzących w skład grupy Aviva w Polsce,
agenci ubezpieczeniowi wykonujących usługi pośrednictwa na rzecz którejkolwiek
ze spółek z grupy Aviva w Polsce oraz członkowie komisji konkursowej.

4.

Konkurs trwa od dnia 24.04.2017 roku do dnia ogłoszenia zwycięskich Inicjatyw i
obejmuje zarówno możliwość starania się o Granty, Dodatkowe Granty jak i
Finansowanie. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Przystąpienie do Konkursu
jest możliwe tylko i wyłącznie w czasie trwania pierwszego etapu Konkursu.

5.

Pierwszy etap Konkursu trwa od dnia 24.04.2017 roku od godz. 11.00 do dnia
21.05.2017 roku do godz. 23.59. W ramach pierwszego etapu Konkursu Uczestnik
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl zgłasza Inicjatywę, która miałaby
uzyskać Grant. Zgłoszenie musi zawierać wskazanie samej Inicjatywy wraz z
krótkim opisem, przybliżone koszty jej realizacji, przybliżony czas realizacji
Inicjatywy, wskazanie Uczestnika oraz podmiotu, który będzie Beneficjentem
Grantu. Następnie Fundacja dopuszcza zgłoszoną Inicjatywę do Konkursu po
sprawdzeniu, czy spełnia ona wymogi niniejszego Regulaminu Konkursu. Ten sam
Uczestnik może zgłosić kilka Inicjatyw. Jeżeli Uczestnik chce dodatkowo ubiegać
się o Finansowanie oraz Dodatkowy Grant i w tym celu chce zgłosić swoją Inicjatywę
do publikacji na Platformie, powinien dodatkowo, we wskazanym terminie wypełnić
formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu.

6.

Zgłaszając Inicjatywę, Uczestnik wyraża zgodę na publikację treści tego zgłoszenia
wraz z załącznikami na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl.
Zgoda obejmuje publikację wszystkich informacji zawartych w formularzu
zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu Konkursu (w
szczególności imienia i nazwiska lub nazwy Uczestnika oraz Beneficjenta Grantu
oraz Beneficjenta Finansowania) z wyjątkiem danych kontaktowych.

7.

W przypadku spełniania przez Inicjatywę wymogów Regulaminu Konkursu, w ciągu
2 dni roboczych od poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu Konkursu, Fundacja publikuje Inicjatywę na stronie
internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl. Inicjatywa nie zostanie opublikowana,
jeżeli jej publikacja miałaby nastąpić po dniu 21.05.2017 roku.

8.

W ramach drugiego etapu Konkursu Uczestnik zbiera wsparcie dla zgłoszonej przez
siebie Inicjatywy. Wsparcie Inicjatywy odbywa się przez oddanie głosu na Inicjatywę
lub przez wsparcie finansowe Inicjatywy na Platformie. Oddanie głosu na inicjatywę
następuje przez wybranie przycisku „Głosuj” na stronie internetowej Fundacji
www.todlamniewazne.pl umieszczonym przy prezentacji danej Inicjatywy. Oddanie
głosu zapewnia jeden głos wsparcia dla Inicjatywy. Wsparcie finansowe Inicjatywy
na Platformie następuje albo przez wybranie przycisku „Dotuj” obok przycisku
„Głosuj” na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl i (po
przekierowaniu na stronę Platformy) uiszczeniu wpłaty na rzecz danej Inicjatywy albo
przez uiszczenie wpłaty na rzecz danej Inicjatywy bezpośrednio za pośrednictwem
Platformy, bez korzystania z przycisku „Dotuj”. Wsparcie finansowe Inicjatywy na
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Platformie zapewnia jeden głos wsparcia dla Inicjatywy wyłącznie w przypadku
dokonania wpłaty w wysokości jednostkowej nie niższej niż 5 zł (pięć złotych) oraz
niezależnie od oddania głosu przez wybranie przycisku „Głosuj”. Szczegółowe zasady
udzielania wsparcia finansowego określone są w § 5 Regulaminu Konkursu oraz w
regulaminach Platformy.
9.

Z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 Regulaminu Konkursu, oddanie głosu przez wybranie
przycisku „Głosuj” na stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl
umieszczonym przy prezentacji danej Inicjatywy wymaga podania imienia, nazwiska,
kodu pocztowego, adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 15 Regulaminu Konkursu jeden adres e-mail
może oddać na wybraną Inicjatywę wyłącznie jeden głos. W przypadku oddania głosów
na więcej niż jedną Inicjatywę, jeden adres IP może być wykorzystany przez
maksymalnie 20 adresów e-mail w ciągu doby. Celem tego zabezpieczenia jest
zwiększenie wiarygodności i przejrzystości głosowania. Głosy oddane niepoprawne
będą kasowane.

10.

W drugim etapie Konkursu wyłonionych zostanie 20 Inicjatyw zgłoszonych przez
Uczestników, które odpowiadają przedmiotowi i Regulaminowi Konkursu, i które
zdobyły największą liczbę głosów.

11.

Drugi etap Konkursu trwa od 22.05.2017 roku do 11.06.2017 roku. Po zakończeniu
głosowania internetowego, Komisja Konkursowa (składająca się z maksymalnie
dziesięciu osób) spośród 20 zakwalifikowanych Inicjatyw wybierze te, na realizację
których Fundacja przyzna Granty. Wybór Inicjatyw, które otrzymają Granty, będzie
dokonany przez Komisję Konkursową, o której mowa powyżej, w głosowaniu, zwykłą
większością głosów członków Komisji Konkursowej. Jako kryterium wyboru Komisja
będzie się kierowała trafnością i zgodnością Inicjatywy z celami Konkursu,
skutecznością i trwałością Inicjatywy (na ile proponowane działanie przyniesie trwałą
zmianę), budżetem Inicjatywy, liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców Inicjatywy.
Komisja Konkursowa może przyznać też Granty specjalne Inicjatywom szczególnie
ważnym społecznie, które zostały zgłoszone do Konkursu, nawet jeśli nie zostały one
zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu - w takiej sytuacji Fundacja przeznaczy
na te Granty dodatkowe środki, wykraczające poza pulę Grantów określoną w § 3 ust.
3 Regulaminu Konkursu. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

12.

Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w związku z Inicjatywą biorącą
udział w Konkursie i oświadcza, że jest upoważniony do korzystania i
rozpowszechniania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie z wizerunku osób
pozostających w związku z Inicjatywą biorącą udział w Konkursie oraz zezwala na
wykorzystanie wizerunku tych osób w związku z Konkursem. Ponadto udziela Fundacji
nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z utworów i na
korzystnie z artystycznych wykonań w związku z udziałem w Konkursie na polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50, art. 70 ust. 1, art. 86 pkt 2), art. 94 ust.4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowe postanowienia i
zakres zezwoleń oraz licencji między Beneficjentem Grantu a Fundacją będą
zawarte w umowie, o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu Konkursu.
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§3
Cel Konkursu
1.

Celem Konkursu jest
wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych wspierających
rozwój i edukację małych dzieci w wieku od urodzenia do 13 roku życia włącznie.
Wsparcie będzie się dokonywać poprzez Granty oraz Dodatkowe Granty
przyznawane wybranym Inicjatywom przez Fundację oraz poprzez umożliwienie
Uczestnikom pozyskania Finansowania za pośrednictwem Platformy.
Szczegółowe cele programu to:
• wsparcie rozwoju i aktywności dzieci;
• pomoc w edukacji dzieci i zdobywaniu przez nie wiedzy;
• wzmocnienie rozwoju kompetencji dzieci (w szczególności rozwoju
kompetencji cyfrowych);
• wsparcie rozwoju pasji i talentów najmłodszych.
W tegorocznej edycji Konkursu zostaje wyłączona możliwość tworzenia nowych
placów zabaw oraz boisk sportowych – podobne inicjatywy były szeroko
reprezentowane w poprzednich edycjach Konkursu.

2.

Inicjatywa zgłoszona do Konkursu ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej
realizacji powinna odczuwać szersza społeczność. Inicjatywy, z których mogą
korzystać tylko pojedyncze osoby lub wąskie grupy, oraz te, z których można korzystać
jedynie pod warunkiem wniesienia wysokich opłat, nie będą przyjmowane
do Konkursu. Inicjatywa zgłoszona do Konkursu nie może propagować działań
sprzecznych z prawem, postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem
społecznym, nie może zawierać treści nawołujących do nienawiści lub
dyskryminujących ze względu na wiek, rasę, niepełnosprawność, płeć, religię,
wyznanie narodowość, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne cechy lub
wartości, nie może naruszać godności ludzkiej ani zagrażać fizycznemu,
psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Konkurs nie faworyzuje żadnego
wyznania ani żadnej religii. W ramach Konkursu nie będą wspierane projekty
polityczne.

3.

W ramach Konkursu Fundacja przewidziała Granty i Dodatkowe Granty na łączną kwotę
nie przekraczającą 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych). Kwota jednego Grantu nie
może przekroczyć 50 000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych). Intencją Fundacji jest
przyznanie Grantów i Grantów Dodatkowych w różnej wysokości, zależnej od
specyfiki zgłoszonych Inicjatyw.

4.

Beneficjentami Grantów, Dodatkowych Grantów oraz Beneficjentami Finansowania
mogą być osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu
terytorialnego lub inne podmioty posiadające osobowość prawną, realizujące
działania o charakterze społecznym, pod warunkiem, że Grant, Dodatkowy Granty
lub Finansowanie zostanie przeznaczone na działania o charakterze społecznym, o
których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, w szczególności nie zostanie
przeznaczony na cele prowadzonej ewentualnie działalności gospodarczej lub
odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.

Beneficjentami Grantów, Dodatkowych Grantów oraz Beneficjentami Finansowania
mogą być też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne lub
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spółki prawa handlowego, ale tylko wówczas, gdy Grant, Dodatkowy Granty lub
Finansowanie nie zostanie przeznaczone na cele prowadzonej działalności
gospodarczej ale na wyodrębnione działania o charakterze społecznym, o których
mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, które nie będą nastawione na osiąganie
zysku.
§4
Warunki skorzystania z Grantu oraz Dodatkowego Grantu
1.

Ogłoszenie zwycięskich Inicjatyw wraz z Beneficjentami Grantów nastąpi w terminie
do dnia 20.06.2017 roku na stronie internetowej Fundacji: www.todlamniewazne.pl. O
wyborze Beneficjenci zostaną poinformowani także telefonicznie lub drogą poczty
elektronicznej.

2.

Beneficjent Grantu zobowiązany jest do zawarcia z Fundacją stosownej umowy, która
będzie precyzowała wykorzystanie Grantu oraz/lub Dodatkowego Grantu. Umowa
będzie także rozstrzygała, w jaki sposób informacja o tym, że przedmiotowa Inicjatywa
została sfinansowana z Grantu/Dodatkowego Grantu pochodzącego od Fundacji,
zostanie podana do publicznej wiadomości. W ramach Konkursu każdy z
Beneficjentów Grantu może otrzymać tylko jeden Grant. Otrzymanie Finansowania
oraz Dodatkowego Grantu nie jest przeszkodą do uzyskania Grantu.

3.

Grant/Dodatkowy Grant może być wykorzystany jedynie na działania przewidziane
umową, o której mowa powyżej.

4.

Uzyskane Granty/Dodatkowe Granty nie mogą być przeznaczone przez Beneficjentów
Grantów na bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych.
Beneficjenci Grantów nie mogą przeznaczać Grantu/Dodatkowego Grantu na
pokrycie swoich wynagrodzeń. Granty/Dodatkowe Granty mogą być natomiast
przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osób trzecich (innych niż Beneficjenci
Grantów i Uczestnicy) zaangażowanych w realizację Inicjatyw.

5.

Środki niewykorzystane w ramach Grantu/Dodatkowego Grantu podlegają zwrotowi,
zaś zmiany w wydatkowaniu przyznanych środków będą możliwe jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Fundacji.

6.

Środki w ramach Grantu/Dodatkowego Grantu mogą być wykorzystane jedynie na
Inicjatywy realizowane na terytorium Polski (z wyłączeniem placówek dyplomatycznych
i konsularnych Polski).

7.

W ramach Konkursu Fundacja przewidziała również przyznanie Dodatkowych
Grantów dla Inicjatyw, które do dnia 11.06.2017 r. zbiorą najwyższe Finansowanie na
Platformie. Warunkiem otrzymania Dodatkowego Grantu, o którym mowa wyżej, jest
zebranie przez daną Inicjatywę Finansowania od co najmniej 200 wspierających,
którzy dokonali wpłat w wysokości jednostkowej nie niższej niż po 5 zł (pięć złotych).
Inicjatywom tym Fundacja wypłaci Dodatkowy Grant o maksymalnej wysokości równej
kwocie Finansowania zebranego na Platformie, z zastrzeżeniem, że łączne wsparcie
Fundacji z tytułu wszystkich wypłaconych Dodatkowych Grantów nie może
przekroczyć 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). W praktyce oznacza, że kwota
przeznaczona na Dodatkowe Granty zostanie rozdzielona przez Fundację na 3 (trzy)
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Inicjatywy spełniające warunki jego otrzymania, które zebrały najwyższe
Finansowanie, proporcjonalnie do wysokości otrzymanego finansowania na
Platformie. Dodatkowy Grant jest należny niezależnie od tego czy dana Inicjatywa
otrzymała Grant.
§5
Warunki skorzystania z Finansowania
1.

Niezależnie od ubiegania się o Grant, Uczestnicy mają możliwość pozyskania
Finansowania oraz Dodatkowego Grantu. Celem Finansowania jest umożliwienie
Uczestnikom całościowego lub częściowego sfinansowania zgłoszonych przez nich
Inicjatyw w drodze finansowania społecznościowego (crowdfundingu) na Platformie.

2.

O Finansowanie mogą ubiegać się wszyscy Uczestnicy, których Inicjatywy zostały
dopuszczone do Konkursu.

3.

Ubieganie się o Finansowanie jest nieobowiązkowe. Uczestnik może zgłosić Inicjatywę
do Konkursu bez konieczności ubiegania się o Finansowanie. Ubieganie się
o Finansowanie oraz uzyskanie Finansowania nie jest przeszkodą do uzyskania
Grantu. Ubieganie się o Finansowanie jest natomiast warunkiem uzyskania
Dodatkowego Grantu, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu Konkursu.

4.

Jeżeli Uczestnik chce ubiegać się o Finansowanie, zgłasza chęć zakwalifikowania
swojej Inicjatywy do prezentacji na Platformie za pośrednictwem udostępnionego mu
formularza,
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
Fundacji
www.todlamniewazne.pl

5.

Formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, jest dostępny na
stronie internetowej Fundacji www.todlamniewazne.pl od dnia 24.04.2017 roku od
godziny 11:00 do dnia 21.05.2017 roku do godz. 23.59. W przypadku braku
zupełnego wypełnienia formularza, niepodania wymaganych informacji, niezałączenia
wymaganych plików w wyznaczonym okresie oraz niewyrażenia wymaganych zgód,
zgodnie z § 5 ust. 4 oraz § 5 ust. 6 Regulaminu Konkursu w ciągu 48 godzin
od zgłoszenia chęci zakwalifikowania swojej Inicjatywy do prezentacji na Platformie,
zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, zgłoszenie Uczestnika wygasa.

6.

Aby zakwalifikować swoją Inicjatywę do prezentacji na Platformie, Uczestnik musi
zaakceptować Regulamin Konkursu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych dla ubiegania się o Finansowanie, oraz zaakceptować
regulamin i inne niezbędne dokumenty wymagane przez Wspieram.to (dostępne
na stronie https://pomagamy.im/).

7.

Uczestnik, wypełniając formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu,
udziela Fundacji pełnomocnictwa do przekazania Wspieram.to informacji, materiałów
oraz zgód przekazanych oraz udzielonych za pośrednictwem formularza.

8.

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje, materiały oraz zezwolenia
przekazane w formularzach, o których mowa w § 2 ust. 5 i § 5 ust. 4 Regulaminu
Konkursu oraz za zezwolenia i licencje, o których mowa w § 2 ust. 12 Regulaminu
Konkursu, w szczególności za ich zgodność z Regulaminem Konkursu, regulaminem
Wspieram.to, za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich
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praw, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych, praw do
artystycznych wykonań, praw do wizerunku, oraz innych praw własności intelektualnej
oraz niniejszym zwalnia Fundację na zasadzie art. 392 ustawy kodeks cywilny z
jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie informacje, materiały i za korzystanie z ww.
zezwoleń oraz licencji.
9.

Fundacja nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za jakiekolwiek działania
właścicieli, operatorów lub przedstawicieli Wspieram.to oraz osób trzecich
wykonujących jakiekolwiek czynności związane z funkcjonowaniem Platformy.
Fundacja nie gwarantuje Uczestnikom ani Beneficjentom Finansowania pozyskania
jakiegokolwiek Finansowania za pośrednictwem Platformy. Uczestnik zwalnia
Fundację z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku przygotowaniem Inicjatywy
Uczestnika do umieszczenia na Platformie, w związku z uczestnictwem Uczestnika
na Platformie, w związku z rozliczeniami dokonywanymi za pośrednictwem Platformy
oraz w związku z brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem Platformy.
Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące działania Platformy oraz rozliczeń
dokonywanych za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane zgodnie z
regulaminem Wspieram.to przez operatora Platformy lub inne podmioty wskazane w
regulaminie Wspieram.to.

10.

Publikacja na Platformie Inicjatywy Uczestnika, który poprawnie i terminowo wypełnił
formularz, o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, odbywa się w sposób
automatyczny, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od prawidłowego wypełnienia
formularza o którym mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu.

11.

Uczestnik, którego Inicjatywa została zakwalifikowana do przedstawienia na Platformie,
zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Wspieram.to i innych wytycznych
operatora Platformy.

12.

Uczestnik, którego Inicjatywa została zaprezentowana na Platformie, samodzielnie
prowadzi działania promocyjne i marketingowe w celu zebrania środków na realizację
Inicjatywy. Fundacja nie jest zobowiązana do jakiegokolwiek wsparcia finansowego
takiej Inicjatywy.

13.

Fundacja udziela Uczestnikom finansowania na pokrycie kosztów prowizji i innych opłat
naliczanych przez Wspieram.to za prezentację Inicjatyw Uczestników na Platformie.
Przedmiotowe finansowanie przekazywane jest przez Fundację bezpośrednio na
rachunek Wspieram.to. Uczestnicy nie mają roszczenia względem Fundacji o
przekazanie tego finansowania na ich rzecz w jakiejkolwiek innej formie. Fundacja nie
ponosi innych kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem Inicjatyw Uczestników
na Platformie, w szczególności jakichkolwiek kosztów działań marketingowych oraz
kosztów wynikających z obciążenia Uczestnika daninami o charakterze
publicznoprawnym.

14.

Finansowanie Inicjatywy odbywa się w sposób określony w regulaminach
Wspieram.to. Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji, przy prezentacji danej
Inicjatywy, obok przycisku „Głosuj” będzie znajdował się przycisk „Dotuj”. Naciśnięcie
tego przycisku będzie skutkowało automatycznym przekierowaniem do formularza
wpłaty na rzecz danej Inicjatywy na Platformie.
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15.

Każda wpłata, w wysokości jednostkowej nie niższej niż 5 zł (pięć złotych), dokonana
na daną Inicjatywę za pośrednictwem Platformy będzie skutkowała automatycznym
oddaniem 1 (jednego) głosu na daną Inicjatywę. Głosy oddane w taki sposób będą
doliczone do sumy głosów oddanych na daną Inicjatywę obliczanej na potrzeby
ustalenia Inicjatyw przechodzących do drugiego etapu Konkursu. Głosy będzie można
oddawać w ten sposób do dnia 11.06.2017 roku do godz. 23:59. Po tym terminie
wpłaty dokonywane za pośrednictwem Platformy będą nadal służyły zbieraniu
funduszy w celu Finansowania, ale nie będą przeliczane na głosy.
§6
Postanowienia końcowe

1.

Fundacja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu Inicjatyw, które
naruszają zasady Regulaminu Konkursu, nie spełniają kryteriów przewidzianych
w Regulaminie Konkursu, Inicjatyw które naruszają zasady współżycia społecznego,
których celem jest osiągnięcie zysku, służących promocji marek handlowych lub
organizacji politycznych.

2.

Głosy oddane z wykorzystaniem jakichkolwiek technik złamania lub obejścia
zabezpieczeń strony www.todlamniewazne.pl albo wykorzystania jej luk lub
wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym z wykorzystaniem
systemów technicznych lub organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo
wygranej przez daną Inicjatywę) lub z naruszeniem § 2 ust. 9 Regulaminu Konkursu
nie będą brane pod uwagę.

3.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem
danych osobowych zbieranych za pomocą formularza konkursowego jest Fundacja
Aviva, z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B. Dane te będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją Konkursu, w szczególności w celu
rozpatrzenia wniosku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
ww. celów. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.

Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystywanie (przetwarzanie) przez
Organizatora ich danych osobowych oraz danych osobowych osób ich
reprezentujących w celach prowadzenia i promowania Konkursu, w tym w
szczególności do publikacji danych w portalu www.todlamniewazne.pl, a także w
materiałach związanych z Konkursem.

5.

Organizator zastrzega sobie, w czasie realizacji Konkursu, prawo zmiany Regulaminu
na korzyść Uczestników, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych
Konkursem na stronie internetowej www.todlamniewazne.pl.

6.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się
przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
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7.

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji.

8.

Regulamin Konkursu w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 10.05.2017 roku.

9.

Przez spółki z grupy Aviva rozumie istniejące w dniu ogłoszenia niniejszego
Regulaminu lub powstałe w przyszłości podmioty pośrednio lub bezpośrednio
powiązane (tj. zarządzane, kontrolowane, a także powiązane kapitałowo, rodzinnie,
majątkowo lub w wyniku istniejącego stosunku pracy) z AVIVA plc z siedzibą w
Londynie, w tym tworzone i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne i fundusze
emerytalne.
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