
 

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa warunki kampanii charytatywnej “100-tysięcy na stulecie”, zwanej 

dalej „Akcją”. 
2. Organizatorem Akcji jest Wydawnictwo Nasza Księgarnia sp. z o.o, ul. Apteczna 6, Warszawa 05-

075, NIP: 526-020-52-85 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000038853 Kapitał zakładowy i wpłacony: 96 300,00 PLN 
(„Organizator” lub „Wydawnictwo”). 

3. Akcja charytatywna jest prowadzona na rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja ul. gen. L. Kickiego 1, 
04-373 Warszawa (KRS: 0000168783), dalej jako „Fundacja” 

4. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem nieograniczonego 
terytorialnie zasięgu Internetu. 

5. Akcja odbywa się w dniach 23 września 2021 roku – 31 grudnia 2021 roku lub do uzbierania Celu 
Akcji (dalej  jako „Czas trwania Akcji”). 
 

II. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnictwo w Akcji jest w pełni dobrowolne. 
2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
3. Uczestnictwo w Akcji nie wymaga rejestracji, natomiast warunkiem uczestnictwa w Akcji jest 

dokonanie wpłaty dowolnej sumy pieniężnej na rzecz Fundacji za pośrednictwem zbiórki 
prowadzonej przez Organizatora na stronie internetowej https://zrzutka.pl/np6num, w tym 
zaakceptowanie regulaminu strony internetowej zrzutka.pl. 

4. W ramach Akcji Wydawnictwo nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych 
Uczestników. 

 
III. Cel i zasady Akcji. 

1. Celem Akcji jest wsparcie finansowe podopiecznych Fundacji poprzez uzbieranie kwoty pieniężnej 
w wysokości 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych), dalej jako „Cel Akcji”. 

2. W ramach Akcji Uczestnicy celem wzięcia udziału w Akcji dokonują wpłat dowolnych sum 
pieniężnych na rzecz Fundacji za pośrednictwem zbiórki prowadzonej przez Organizatora na 
stronie internetowej https://zrzutka.pl/np6num . 

3. W zamian za przekroczenie Celu Akcji, Organizator przekaże na rzecz Fundacji kwotę stanowiącą 
równowartość Celu Akcji, tj. 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

4. W przypadku gdy Cel Akcji nie zostanie osiągnięty do końca Czasu trwania Akcji, Organizator 
przekaże na rzecz Fundacji kwotę stanowiącą równowartość uzbieranych na zbiórce środków 
pieniężnych w ostatnim dniu Czasu trwania Akcji. 

5. W ramach Akcji Uczestnik może wielokrotnie dokonywać wpłat za pośrednictwem zbiórki 
prowadzonej przez Organizatora.  

6. Wydawnictwo, na zasadach określonych w Regulaminie, w terminie do 31 dni od dnia zakończenia 
Czasu trwania Akcji przekaże na rzecz Fundacji kwotę wskazaną w ust. 3 albo ust. 4 niniejszego 
punktu.  

7. Informacja o kwocie pieniężnej zebranej w ramach Akcji zamieszczona zostanie na stronie 
Wydawnictwa lub na portalu społecznościowym Organizatora. 
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IV. Postanowienia końcowe 

1. Zasady i warunki uczestnictwa w Akcji zostały całościowo określone w niniejszym Regulaminie.  
2. Regulamin jest opublikowany i dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej 

www.nk.com.pl/lp/100/ . 
3. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim 

zawartych.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do 

zasad i warunków uczestnictwa w Akcji, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji. Zmienione postanowienia Regulaminu 
obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.  

5. Uczestnicy Akcji mogą składać reklamacje dotyczące przebiegu Akcji, jeżeli jest on realizowany 
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6. Reklamacja powinna zawierać: 
a. dane Uczestnika, 
b. temat reklamacji oraz okoliczności je uzasadniające. 

7. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.  
8. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona: 

a. pisemnie na adres reklamującego lub    
b. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej. 

9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w 
związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych 
osobowych zawarte są w polityce prywatności pod adresem 
https://nk.com.pl/page,polityka_prywatnosci/index.html. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
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