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Regulamin akcji „List do Świętego Mikołaja” 

(dalej również Regulamin) 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji jest Fundacja MATIO z siedzibą w Krakowie (30-507), ul. Celna 

6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097900, NIP 678 15 

61 787 (dalej: Organizator). 

2. Uczestnik - Podopieczny Fundacji MATIO. 

3. Akcja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Regulamin ustala czas akcji, warunki uczestnictwa, zasady akcji, określa prawa 

i obowiązki Uczestnika, a także prawa i obowiązki Organizatora.  

5. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

§2 

 CEL AKCJI 

1. Celem akcji jest obdarowanie upominkami Podopiecznych fundacji w wieku 0 - 10 lat. 

§3 

CZAS TRWANIA AKCJI 

1. Akcja „ List do Świętego Mikołaja” trwa od dnia 03.10.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.  

2. Listy powinny być przysłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej w okresie od dnia 

03.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.  

3. Listy nadesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. Obowiązuje data stempla 

pocztowego. 

4. Listy wysłane drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

 

§4 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI 

 

1. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie podopieczni Fundacji MATIO, którzy: 

a) znajdują się w rejestrze fundacji, 

b) mają 0-10 lat (czyli w roku 2022 ukończą 10 lat), 
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c) spełnią zasady akcji wymienione w §5. 

2. Udział w akcji jest dobrowolny i nieodpłatny, uczestnik ponosi jedynie koszt nadesłania 

listu. 

§5 

ZASADY AKCJI 

1. Akcja polega na nadesłaniu listu do Świętego Mikołaja w formie papierowej na adres 

fundacji: ul. Celna 6, 30-507 Kraków lub adres biura: ul. Bobrowskiego 11, 31-552 

Kraków. 

2. Jeden Podopieczny może nadesłać tylko jeden list, z dokładnym podaniem adresu 

nadawcy i numerem telefonu. 

3. Uczestnik, biorąc udział w akcji wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora 

informacji dotyczących akcji „List do Świętego  Mikołaja”. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia listu lub jego fragmentu na 

portalach społecznościowych Fundacji MATIO, tj. Facebook, Instagram oraz na stronie 

internetowej www.mukowiscydoza.pl i w Kwartalniku MATIO oraz prawo przekazania 

listu Darczyńcy lub Partnerowi akcji (bez danych osobowych i bez możliwości 

rozpowszechniania go). 

 

§6 

ZASADY WYSYŁKI PREZENTÓW 

 

1. Prezenty zostaną ufundowane przez Organizatora, Darczyńców oraz Partnerów akcji. 

2. Prezenty mogą różnić się od siebie zawartością – każde dziecko może otrzymać inny 

prezent. 

3.  Prezenty mogą  różnić się wartością pieniężną. 

4. Organizator nie odpowiada za roszczenia z powodu różnic w wartości pieniężnej                         

i zawartości prezentów. 

5. Każde dziecko może otrzymać tylko jeden prezent. 

6. Prezenty będą wysyłane do 09.12.2022 r. r. 

7. Organizator nie odpowiada za przesyłki, które z przyczyn niezależnych od niego nie 

zostaną dostarczone przez firmę kurierską. 

8. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu przez firmę 

kurierską. 
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9. Prezenty nie podlegają wymianie. 

10.  Prezenty zostaną wysłane na adres podany przez nadawcę listu. 

 

§7 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w §1, pkt. 1. 

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 i Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000. 

3. Dane będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia akcji i realizacji przesyłek. 

4. Osoba, której dane są przetwarzane w związku z akcją ma prawo dostępu do swoich 

danych, do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach 

określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.mukowiscydoza.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także przerwania, zmiany lub 

przedłużenia akcji w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od 

niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych. Informacja o wszelkich 

zmianach  w regulaminie  znajdzie się na stronie internetowej Fundacji  

(www.mukowiscydoza.pl) oraz na Facebooku Fundacji. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować 

będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921. 

 

 

 

 

 

http://www.mukowiscydoza.pl/

