REGULAMIN AKCJI
DRAW 4 LIBERIA
- RYSUJ DLA LIBERII §1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja „DRAW 4 LIBERIA” jest organizowana przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
oddział we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław, KRS 0000308004, NIP 898 21 40 651, zwany
dalej Organizatorem.
2. Celem akcji jest pomoc najuboższym dzieciom w Monrovii (Liberia) ze szkoły Mary Help of Christians,
których rodzice nie mają środków na ich edukację oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży wrażliwości
i postaw pomocy osobom biednym i ubogim w krajach Globalnego Południa.
3. Finał akcji zaplanowany jest na 1 czerwca 2015 roku.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI I JEJ PRZEBIEG
1. Partnerami akcji mogą być szkoły, przedszkola, świetlice oraz inne placówki, do których uczęszczają dzieci
i młodzież.
2. Spośród opiekunów, katechetów, wychowawców wybierany jest Koordynator odpowiedzialny za przebieg
akcji.
3. Koordynator zobowiązany jest do zorganizowania w placówce akcji polegającej na zbiórce dobrowolnych
ofiar na pomoc dzieciom w Liberii oraz przesłania zebranych pieniędzy na konto Organizatora: 35 1240 1994
1111 0010 1954 6422 (Bank Pekao), adres: Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” oddział we
Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław, wpisując w tytule wpłaty: „Darowizna na cele misyjne,
projekt nr 00315”.
4. Po otrzymaniu wpłat (po 20 maja 2015 roku) Organizator akcji zobowiązuje się do dostarczenia do placówki
ołówków ekologicznych z hasłem akcji dla dzieci i młodzieży, które uczestniczyły w zbiórce.
5. Koordynator zobowiązany jest do wywieszenia plakatu w swojej placówce. W ramach promocji możliwe jest
także umieszczenie informacji o akcji na stronie internetowej placówki (materiały promocyjne w formie
elektronicznej do pobrania ze strony www.wroclaw.swm.pl)
§3
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
1. Przystępując do akcji i akceptując niniejszy regulamin Partner wyraża także zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
niniejszej akcji.
§4
PROFITY
1. Placówki zostaną włączone do grona Partnerów Pomocowych Organizatora a ich loga umieszczone na stronie
www.wroclaw.swm.pl
2. Dla trzech placówek, które zbiorą największą kwotę darowizny w przeliczeniu na jednego ucznia, Organizator
przewidział specjalne nagrody.
3. Każda placówka uczestnicząca w akcji otrzyma certyfikat.
§5
PATRONAT MEDIALNY
1. Akcję patronatem medialnym objęło Katolickie Radio Rodzina we Wrocławiu oraz wrocławska redakcja
Gościa Niedzielnego.

