Regulamin przyznawania darowizn przez Fundację Urtica Dzieciom Szpitalom poprzez przekazywanie używanego
sprzętu komputerowego w ramach akcji „Dajemy drugie życie komputerom”
Zważywszy, że jednym z celów statutowych Fundacji Urtica Dzieciom jest działalność na rzecz pomocy i wsparcia
placówek onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce, Fundacja Urtica Dzieciom w ramach wsparcia materialnego
takich placówek, zamierza przekazywać zainteresowanym placówkom używany sprzęt komputerowy (informatyczny) w
ramach prowadzonych cyklicznych Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
a)

b)
c)
d)
e)

4.

Niniejszy regulamin przyznawania darowizn przez Fundację Urtica Dzieciom reguluje zasady przyznawania darowizn
Szpitalom – placówkom onkologii i hematologii dziecięcej, procedurę przyznawania darowizn oraz obowiązki Fundacji i
Obdarowanych w ramach cyklicznych Akcji Fundacji.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest formularz wniosku o darowiznę sprzętu komputerowego stanowiący
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
Akcji – rozumie się przez to cykliczną akcję Fundacji polegającą na wsparciu Szpitali poprzez darowiznę używanego sprzętu
komputerowego (informatycznego) na potrzeby działalności placówek onkologii i hematologii dziecięcej; Fundacja będzie
ogłaszać na stronie www.urticadzieciom.pl o aktualnie prowadzonych akcjach wskazując na sprzęt udostępniany w ramach
danej akcji.
Szpitalu – rozumie się przez to Szpital będący placówką onkologii i/lub hematologii dziecięcej lub Szpital zawierający w
swojej strukturze oddział onkologii i/lub hematologii dziecięcej;
Obdarowanym – rozumie się przez to Szpital, któremu została przyznana darowizna;
Wnioskodawcy – rozumie się przez to Szpital składający wniosek o przyznanie darowizny lub instytucję występującą w jego
imieniu;
Fundacji – rozumie się przez to Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemieniecka 120, 54-613
Wrocław, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000693315.
Fundacja udziela wsparcia Szpitalom w ramach Akcji w formie darowizny rzeczowej używanego sprzętu komputerowego
(informatycznego).
§2
Zasady przyznawania darowizn

1.

2.

3.
4.

Fundacja w ramach Akcji przyznaje darowizny sprzętu komputerowego (informatycznego) Szpitalom na cele określone w
Statucie Fundacji związane z funkcjonowaniem placówek onkologii i hematologii dziecięcej w całej Polsce. Przekazany
sprzęt komputerowy (informatyczny) może być przeznaczony na potrzeby działalności ww. placówek onkologii i hematologii
dziecięcej.
W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje przeznaczyć darowizny na inne cele, niż wskazane w §2 ustępie 1 , zobowiązany
jest zwrócić się do Fundacji z zapytaniem jeszcze przed złożeniem wniosku. Fundacja ma prawo odmówić przekazania
darowizn na cel wskazany przez Wnioskodawcę.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Fundacja może wykluczyć Wnioskodawcę z przyszłej
współpracy, w tym kolejnych podejmowanych przez Fundację akcji.
Zarząd Fundacji nie jest obowiązany do uzasadnienia odmowy przyznania darowizny i nie jest zobowiązany do odpowiedzi
na wszystkie złożone wnioski o przyznanie darowizny.

§3
Procedura przyznawania darowizn
1.

Podstawą ubiegania się o darowiznę w ramach Akcji jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Wnioski o przyznanie darowizny kierować należy na adres korespondencyjny Fundacji: Fundacja Urtica Dzieciom ul.
Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Złożenie wniosku o przyznanie darowizny na formularzu wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Wnioski o przekazanie darowizny rozpatruje Zarząd Fundacji.
Fundacja rozpatruje wniosek o przyznanie darowizny w terminie 30 dni od dnia jego wpłynięcia do Fundacji, na podstawie
wymaganych i złożonych w terminie dokumentów. W przypadku, gdy złożone dokumenty zawierają istotne braki, Fundacja
wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Fundacja może wezwać
Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku, gdy
Wnioskodawca nie uzupełni braków we wskazanym terminie, Fundacja ma prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Fundacja skontaktuje się z Wnioskodawcami, którym przyznano darowiznę. Fundacja nie jest zobowiązana do kontaktu z
Wnioskodawcami, którym nie przyznano darowizny.
Warunkiem przekazania darowizny jest zawarcie z Fundacją pisemnej umowy darowizny. Wnioskodawca w terminie 14 dni
od otrzymania informacji od Fundacji o przyznaniu darowizny wraz ze wzorem umowy, jest zobowiązany do odesłania na
adres korespondencyjny Fundacji, dwóch egzemplarzy umowy darowizny według wzoru otrzymanego od Fundacji
(podpisanych przez osoby upoważnione i potwierdzonych pieczęciami Obdarowanego).

§4
Obowiązki Obdarowanego
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Obdarowany zobowiązany jest do oznaczenia naklejką „Urtica Dzieciom” otrzymanych w ramach Akcji w drodze darowizny
przedmiotów. W przypadku otrzymania przez Obdarowanego darowizn sprzętu opatrzonych naklejkami Fundacji,
Obdarowany zobowiązany jest do ich nieusuwania.
Obdarowany w terminie 6 m-cy od dnia przekazania darowizny przedstawi Fundacji dokumentację potwierdzającą
wykorzystanie darowizny zgodnie z celem, na który była przeznaczona, w tym w postaci dokumentacji fotograficznej.
Termin do udokumentowania darowizn wskazany w §4 ust. 2 może ulec wydłużeniu na pisemny wniosek Obdarowanego
tylko w wyjątkowych sytuacjach, maksymalnie na okres do 3 miesięcy, po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji.
Darczyńca zastrzega sobie kontrolę realizacji celu na jaki darowizna została przekazana w okresie dwóch lat od jej
przekazania, w tym poprzez wizytację Obdarowanego.
Korzystając z darowizny, Obdarowany powinien przestrzegać na własną odpowiedzialność obowiązujące przepisy prawa.
Wykorzystanie darowizny przez Obdarowanego w sposób naruszający cel darowizny, na który została ona przyznana,
powoduje obowiązek jej zwrotu.
W przypadku wykorzystania darowizny niezgodnie z celem określonym we Wniosku o darowiznę, Wnioskodawca będzie
mógł złożyć kolejny wniosek po okresie 30 dni liczonych od dnia zwrotu przedmiotu darowizny, o której mowa w ust. 6
powyżej.
Obdarowany zapewnia, że przedmiot darowizny po zakończeniu swojej żywotności zostanie zutylizowany w sposób
ekologiczny.
§5
Obowiązki Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fundacja zobowiązana jest do przesłania jednego egzemplarza umowy do Obdarowanego w terminie 7 dni, od dnia jego
podpisania.
W przypadku podpisania umowy darowizny, Fundacja przekazuje darowiznę na podstawie protokołu przyjęcia darowizny
przez Obdarowanego.
Ze względu na poufność danych oraz warunki licencji, przed przekazaniem sprzętu Obdarowanemu, z komputerów oraz
pozostałego sprzętu informatycznego zostaną usunięte wszystkie dane i całość oprogramowania.
Transport darowanych przedmiotów, konieczność ich ubezpieczenia oraz wszelkie inne opłaty związane z przewiezieniem
leżą po stronie Darczyńcy.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przedmiotu darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,
lub naruszeniem zasad oraz przepisów prawnych określających jej użytkowanie.
Fundacja nie udziela jakichkolwiek gwarancji w związku z przedmiotem darowizny z zastrzeżeniem §5 ust. 8.
W granicach obowiązującego prawa, Darczyńca wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody Obdarowanego związane z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem darowizny, jak również wyłącza w tym zakresie swoją odpowiedzialność za
wady przedmiotów darowanych.

8.

Niezależnie od ust. 7 powyżej, sprzęt komputerowy stanowiący przedmiot darowizny jest objęty roczną gwarancją przez
Urtica Sp. z o.o., przy czym uprawnienia z gwarancji są realizowane za pośrednictwem Darczyńcy. Szczegółowe zasady
określa karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik do Umowy darowizny.

§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Każda z Akcji obowiązuje do czasu wyczerpania dostępnego w ramach Akcji sprzętu albo do czasu odwołania Akcji przez
Darczyńcę.
Fundacja w miarę możliwości będzie aktualizować na stronie www.urticadzieciom.pl informację o braku dostępności
sprzętu w ramach danej Akcji.
Wnioskodawca oświadcza, że zgadza się z powyższymi warunkami przyznawania darowizn przez Fundację i zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest formularz wniosku o darowiznę sprzętu komputerowego w ramach Akcji.
Fundacja jest uprawniona do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego ogłoszenie na stronie Fundacji
www.urticadzieciom.pl.

