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REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ  
„POMOC DLA UKRAINY” 

ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ REHASPORT CLINIC 
 

§ 1 [DEFINICJE] 
 

 Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 
1) "Akcja” – akcja charytatywna o nazwie „POMOC DLA UKRAINY” organizowana przez 

Fundację REHASPORT CLINIC; 
2) "Organizator" - Fundacja REHASPORT CLINIC z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-

201 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 
0000410877, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000410877, NIP 
7792403986, REGON 302039184; 

3) "Regulamin" - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki Akcji oraz 
prawa i obowiązki Organizatora; 

4) "Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 
przekazywana przez Darczyńcę na rzecz Organizatora, w powiązaniu z Akcją. 

 
§ 2 [ZASADY OGÓLNE AKCJI CHARYTATYWNEJ] 

 
1. Organizatorem akcji charytatywnej „POMOC DLA UKRAINY” jest Fundacja 

REHASPORT CLINIC.  

2. Celem Akcji jest zbiórka funduszy oraz specjalistycznego sprzętu medycznego, na 

rzecz ofiar wojny w Ukrainie, w tym m.in.: na udzielanie pomocy ortopedyczno-

rehabilitacyjnej w Polsce, zakupy celowane artykułów medycznych do ukraińskich 

ośrodków specjalistycznego leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz 

koordynację działań pomocowych polskich i międzynarodowych towarzystw 

ortopedycznych i fundacji. 

3. Pieniądze wykorzystane będą w celu sfinansowania pomocy ortopedyczno-

rehabilitacyjnej dla ofiar wojny.  

4. Akcja charytatywna rozpoczyna się w dniu 28.02.2022 r. i zakończy się z dniem 

31.12.2022 r. 

5. Fundacja udostępni na zbiórkę środków finansowych następujące rachunki bankowe: 

a) Wpłaty w PLN: PL03 2490 0005 0000 4600 4374 0776 

b) Wpłaty w EUR: PL19 2490 1057 0000 9902 5946 7694 (Kod SWIFT: 

ALBPPLPW) 

c) Wpłaty w GBP: PL 10 2490 1057 0000 9904 5946 7694 (Kod SWIFT: 

ALBPPLPW)  

d) Wpłaty w USD: PL 72 2490 1057 0000 9901 5946 7694 (Kod SWIFT: 

ALBPPLPW) 

6. Wszystkie środki, które wpłyną na ww. konto w terminie wskazanym w § 2 ust 4 

niniejszego Regulaminu, zostaną przekazane realizację celów wskazanych w § 2 ust. 2 

niniejszego Regulaminu. 
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7. Organizator przekaże zebrane środki w formie darowizny. Darowizna zostanie 

przekazana zgodnie z celami Akcji. 

8. Wszystkie wpłaty wykonane po 31.12.2022 r., zostaną przekazane na cele statutowe 

Organizatora. 

9. Darowizny nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa. 

 
§ 3 [UCZESTNICY AKCJI] 

 
1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada 
osobowości prawnej, która w okresie trwania Akcji zasili konto Fundacji w sposób 
opisany w § 2 niniejszego Regulaminu.  

2. Każdy Użytkownik Akcji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem. 

3. Dokonanie Wpłaty wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez 
Uczestnika Akcji. 

4. Uczestnik Akcji będzie mógł dokonać wpłaty bezgotówkowej poprzez przelew 
bankowy na numer rachunku wskazany w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu 
oraz dokonując wpłaty na konto PayPal Fundacji REHASPORT CLIINC pod adresem: 
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VEVU94HW8RCRJ, jak również 
przekazać zaopatrzenie medyczne (w tym sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny). 

5.  W przypadku błędnie dokonanej wpłaty Darczyńca może skontaktować się z 
Organizatorem pod numerem tel. +48 532 391 244 (opłata zgodna z taryfą operatora) 
lub e-mail ukraina@rehasport.pl 

 
 

§ 4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 

1. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Fundacji REHASPORT CLINIC. 

2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Akcją 
jest prawo polskie. 

3. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami, 
wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Portalu będzie 
właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu - postanowienie nie wiąże 
konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
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