REGULAMIN
PROGRAMU CHARYTATYWNEGO „WODA, KTÓRA POMAGA”

§1
Przedmiot Programu
Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez fundację OSHEE ŻYJ WALCZ
ZWYCIĘŻAJ z siedzibą w Krakowie (30-062), przy Al. 3 Maja 9, wpisaną do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000651731, NIP: 6772411657, REGON: 366083130 („Fundacja”) programu pt. „Woda,
która pomaga” („Program”), w ramach którego określone podmioty trzecie – producenci i
dystrybutorzy („Uczestnicy”) przeznaczają określoną część dokonanej przez siebie sprzedaży
netto wybranych produktów spożywczych („Produktów”) na wykorzystanie przez Fundację
do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Celem Programu jest prowadzenie działalności charytatywnej oraz ochrony zdrowia,
w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez gromadzenie i przekazywanie funduszy
określonym podmiotom („Beneficjentom”) – w szczególności stowarzyszeniom i innym
organizacjom pożytku publicznego (np. działającym przy szpitalach dziecięcych) w celu
wykorzystania w każdorazowo określony sposób. Biorąc pod uwagę powyższe Fundacja
oświadcza, że działalność charytatywna oraz ochrona zdrowia są jednymi z głównych,
statutowych celów działalności Fundacji.
Uczestnicy podlegają uprzedniej weryfikacji i akceptacji przez Fundację. Wykaz Uczestników
i ich Produktów objętych Programem prowadzi Fundacja. Wykaz podlega publikacji na stronie
internetowej Fundacji: http://fundacjaoshee.eu/ .
W Programie może brać udział więcej niż jeden Beneficjent. W celu zakwalifikowania danego
podmiotu jako Beneficjenta konieczne jest zawarcie przez niego odpowiedniej umowy
ramowej z Fundacją.
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§2
Sposób gromadzenia funduszy od Uczestników
Każdy z Uczestników Programu zobowiązuje się do przekazania Fundacji 5% wartości
sprzedaży netto Produktów uzyskanej w danym okresie w celu wykorzystania tych funduszy w
ramach Programu.
Uczestnik może przekazać Fundacji do wykorzystania w Programie kwotę wyższą, niż wynika
z ust. 1 powyżej.
Okresem rozliczeniowym jest półrocze kalendarzowe („Okres Rozliczeniowy”). Pierwszy
Okres Rozliczeniowy trwać będzie od dnia wejścia nin. Regulaminu w życie do końca
pierwszego półrocza 2019 r.
W terminie 14 dni od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego, poszczególni Uczestnicy
Programu przekażą Fundacji zestawienie sprzedaży netto swoich Produktów w tym Okresie.
Przekazanie funduszy przez poszczególnych Uczestników nastąpi na podstawie stosownych
umów darowizny zawartych pomiędzy Fundacją i poszczególnymi Uczestnikami.
Fundacja i Uczestnicy będą dążyć to tego, aby fundusze trafiły na konto Fundacji do końca
miesiąca następującego po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego.

§3
Przekazanie funduszy Beneficjentom
1. Fundusze uzyskane przez Fundację za dany Okres Rozliczeniowy w ramach Programu zostaną
rozdysponowane pomiędzy Beneficjentów wprost proporcjonalnie do ich liczby.
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2. Beneficjentami uprawnionymi do funduszy za dany Okres Rozliczeniowy są Beneficjenci, z
którymi Fundacja posiada zawarte odpowiednie umowy ramowe w ostatnim dniu danego
Okresu Rozliczeniowego.
3. Przekazanie funduszy uzyskanych za dany Okres Rozliczeniowy nastąpi poprzez zawarcie
odpowiednich umów darowizny przez Fundację z poszczególnymi Beneficjentami. W umowie
darowizny strony każdorazowo określą cel zbieżny z Celem Programu, na który spożytkowane
zostaną fundusze przekazane w ramach tej umowy.
4. W przypadku braku Beneficjentów uprawnionych do uzyskania funduszy za dany Okres
Rozliczeniowy, fundusze przechodzą do wykorzystania na kolejny Okres Rozliczeniowy.
5. Beneficjent na każde wezwanie Fundacji obowiązany jest niezwłocznie wykazać, że fundusze
mu przekazane zostały spożytkowane na wskazany w umowie darowizny cel zbieżny z Celem
Programu.
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§4
Czas realizacji Programu
Program będzie realizowany przez Fundację do końca 2021 r., z zastrzeżeniem ustępów
poniżej.
Każdy z Uczestników może zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie Fundacji
odpowiedniego, pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia. Rezygnacja z udziału w
Programie następuje ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego, w którym
nastąpiło złożenie oświadczenia przez Uczestnika. Uczestnik obowiązany jest do wywiązania
się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Programie do końca tego Okresu
Rozliczeniowego.
Każdy z Beneficjentów może zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie Fundacji
odpowiedniego, pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia. Rezygnacja z udziału w
Programie następuje ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego, w którym
nastąpiło złożenie oświadczenia przez Beneficjenta. Beneficjent obowiązany jest do
wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Programie do końca
tego Okresu Rozliczeniowego.
Fundacja może zrezygnować z dalszej realizacji Programu poprzez wypowiedzenie niniejszego
Regulaminu, z poinformowaniem o tym fakcie Uczestników i Beneficjentów. W takim wypadku
zakończenie Programu nastąpi z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Fundacja
zrezygnowała z dalszej realizacji Programu. Fundacja obowiązana będzie rozliczyć uzyskane w
ostatnim Okresie Rozliczeniowym środki zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
Fundacja może zdecydować o zaprzestaniu współpracy z danym Uczestnikiem lub
Beneficjentem w ramach Programu poprzez złożenie temu Uczestnikowi albo Beneficjentowi
odpowiedniego, pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia. Zaprzestanie współpracy
następuje ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło złożenie
oświadczenia przez Fundację. Strony obowiązane są do wywiązania się ze swoich zobowiązań
wynikających z uczestnictwa w Programie do końca tego Okresu Rozliczeniowego.
Fundacja może zdecydować o zaprzestaniu współpracy z danym Uczestnikiem lub
Beneficjentem w ramach Programu w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez
tego Uczestnika albo Beneficjenta postanowień niniejszego Regulaminu lub umów zawartych
w ramach Programu, poprzez złożenie temu Uczestnikowi albo Beneficjentowi odpowiedniego,
pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia. W przypadku złożenia ww. oświadczenia
Beneficjentowi, nie będzie on brany pod uwagę przy podziale funduszy uzyskanych począwszy
od Okresu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło złożenie oświadczenia. Uczestnik obowiązany
jest do wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Programie do
końca Okresu Rozliczeniowego, w którym złożone zostało mu ww. oświadczenie Fundacji.
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§5
Wykorzystanie logotypu Programu
W wyniku akceptacji danego Uczestnika przez Fundację oraz wpisu tego Uczestnika na listę
prowadzoną przez Fundację, Uczestnik nabywa niewyłączne i nieograniczone terytorialnie
prawo do komunikacji swojego uczestnictwa w Programie oraz używania logotypu Programu w
celu prowadzenia tej komunikacji, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką i w dowolnej formie, w tym w
szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, w tym na płytach CD, w szczególności na etykietach Produktów objętych
Programem;
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu nośników z logotypem Programu;
c) wykorzystywanie w materiałach multimedialnych, prezentacjach, konferencjach
prasowych, wydarzeniach wszelkiego typu;
d) wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
e) nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację
naziemną i stacje kablowe, remitowanie, niezależnie od systemu, standardu i formatu,
nadawanie za pośrednictwem satelity;
f) wprowadzane i udostępnianie w sieci Internet, Intranet;
g) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w
sposób umożliwiający każdemu dostęp w czasie i miejscu przez niego wybranym.
W szczególności Uczestnik ma prawo do umieszczania logotypu Programu na etykietach
Produktów objętych Programem oraz materiałach reklamowych dotyczących tych Produktów.
Upoważnienie powyższe trwa przez okres posiadania przez dany podmiot statusu Uczestnika.
Wzór graficzny logotypu Programu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Uczestnik nie jest uprawniony do ingerencji w logotyp Programu, np. poprzez zmianę jego
proporcji, kolorystyki, czcionek itd. bez zgody Fundacji.
§6
Postanowienia końcowe
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Programu. Zmiana
Regulaminu ogłaszana będzie na stronie internetowej Fundacji: http://fundacjaoshee.eu/ .
Poszczególni Uczestnicy oraz Beneficjenci Programu zostaną przez Fundację poinformowani w
formie pisemnej lub elektronicznej o każdorazowej zmianie Regulaminu.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2018 r.
Niniejszy
Regulamin
podlega
publikacji
na
stronie
internetowej
Fundacji:
http://fundacjaoshee.eu/ .
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Programu „Woda, która pomaga”

WZÓR GRAFICZNY LOGOTYPU PROGRAMU
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