Regulamin Zbiórki „Vanishing Dictator”

Obowiązuje od 15.12.2020 r.

WSTĘP

Wolność słowa to fundament każdego demokratycznego, obywatelskiego społeczeństwa. Wobec masowych
demonstracji i brutalnych represji po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Białorusi – jej wspieranie staje się
szczególnie ważne. Dlatego właśnie celem akcji „Vanishing Dictator” jest zbieranie środków na pomoc niezależnym
białoruskim dziennikarzom, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarzy Biełsat TV.
Zebrane środki pozwolą Fundacji Strefa Solidarności zapewnić:
•

prześladowanym dziennikarzom – pomoc prawną i materialną na czas, w którym z powodu represji nie mogli
pracować,

•

zatrzymanym – paczki z podstawowymi artykułami żywnościowymi i higienicznymi,

•

rodzinom aresztowanych – zapomogi i wsparcie socjalne,

•

wszystkim pozostającym na wolności – narzędzia pracy dzięki uzupełnieniu sprzętu skonfiskowanego przez
aparat represji.

§ 1 [Definicje]
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. „Witryna” – witryna internetowa „Vanishing Dictator” dostępna pod adresem www.znikajacydyktator.pl.
2. „Fundacja” – Fundacja Strefa Solidarności z siedzibą w Warszawie, ul. Sękocińska 18/2, 02-313 Warszawa,
wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000685228, NIP: 5252718780, REGON: 36798062300000, której
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której celem są w szczególności: działania na rzecz
demokratyzacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także ochrona wolności i praw człowieka, w
szczególności wolności słowa.
3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki przebiegu Zbiórki „Vanishing
Dictator” w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Fundacji.
4. „Zbiórka” – zbiórka środków bezgotówkowych organizowana w celach statutowych Fundacji, w tym na
pomoc dla represjonowanych, niezależnych białoruskich dziennikarzy, ogłaszana w Witrynie przez Fundację.
5. „Próg Zbiórki” – docelowa wysokość środków, jaka ma zostać uzyskana za pośrednictwem Zbiórki, która
jednak może ulec zmianie w zależności od popularności i sukcesu Zbiórki. Może ona zatem zostać końcowo
podwyższona lub obniżona. Wysokość progu oraz waluta określone są natomiast odrębnie dla każdej wersji
językowej strony.
6. „Kolejne Progi Wpłat” – poszczególne wysokości środków, jakie muszą zostać uzyskane za pośrednictwem
Zbiórki, po przekroczeniu których usuwane będą kolejne elementy grafiki.
7. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny, uczestniczy w Zbiórce.
8. „Serwis pośrednictwa finansowego”:
Tpay – serwis pośrednictwa finansowego, system płatności należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności
S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP:7773061579, REGON: 300878437, KRS:0000412357, Kapitał
zakładowy: 5 494 980 PLN wpłacony w całości, lub
Blik – serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę: Polski Standard Płatności sp. z o.o. ul.
Cypryjska 72, 02-761 Warszawa, NIP 521-366-44-94, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000493783 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, o kapitale zakładowym 151 263 000,00 zł.

9. „Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana
przez Użytkownika na rzecz Fundacji w związku ze Zbiórką. Darowizna może być dokonana jedynie przez
osoby powyżej 18. roku życia.
§ 2 [Postanowienia ogólne]
1. Każdy Użytkownik może przekazać środki jedynie bezgotówkowo, korzystając z Serwisów pośrednictwa
finansowego Witryny.
2. Każda wpłata dokonana przez Użytkownika zwiększa kwotę do osiągnięcia Kolejnego Progu Wpłat – co za tym
idzie – postępują zmiany grafiki. Stopniowo po zebraniu odpowiedniej sumy środków usuwane będą kolejne
elementy grafiki (atrybuty postaci) oraz pojawiać się będą hasła pokojowych demonstracji.
3. W zależności od postępu Zbiórki Organizator będzie wedle własnego uznania usuwał poszczególne elementy
grafiki
4. Witryna funkcjonuje równolegle w sześciu wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i
niemieckiej i białoruskiej.
5. Dla Witryny w wersji polskiej zakładany Próg Zbiórki wynosi 110 000 zł, przy czym jest to kwota, która może
ulec zmianie w zależności od postępu Zbiórki – jeśli Zbiórka osiągnie zamierzony cel przed terminem
końcowym, możliwe jest podniesienie Progu Zbiórki.
6. W przypadku osiągnięcia celu Zbiórki, tj. Progu Zbiórki, trwa ona nadal do daty końcowej.
7. Terminem końcowym Zbiórki jest 30 czerwca 2021 roku.
8. Fundacja jest administratorem Witryny, która stanowi wyłączną własność Fundacji.
9. Każdy Użytkownik korzystający z Witryny zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z
Witryny i dokonanie wpłaty na rzecz Zbiórki stanowi automatyczną akceptację treści Regulaminu.
10. Logo i nazwa Zbiórki w ramach Witryny są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek
wykorzystywanie logo lub nazwy Zbiórki bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami
powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
11. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Zbiórki i innych treści umieszczonych na Witrynie
Fundacji, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Witryny jako całości, przysługują
wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne.
Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Witryny, a także jej wyglądu jako
całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
§ 4 [Warunki techniczne korzystania z Witryny]
W celu prawidłowego przekazania środków na rzecz Zbiórki niezbędne jest:
1. Połączenie z siecią Internet;
2. Posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów
hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język
programowania JavaScript,
4. Prawidłowe podanie danych Blik oraz Tpay, za pośrednictwem których przekazane mogą być środki.
§ 5 [Zbiórka i przekazywanie Darowizn]
1. Przekazanie środków jest możliwe wyłączenie za pośrednictwem Serwisów finansowych Witryny na cel
Zbiórki oraz jest dobrowolne i anonimowe.
2. Przekazanie środków na rzecz Zbiórki jest dokonywane w formie Darowizny na cele statutowe Fundacji.
3. Co do zasady wykorzystanie otrzymanych Darowizn na cele statutowe nastąpi po osiągnięciu Progu Zbiórki,
chociaż może również następować sukcesywnie wraz z dokonywanymi wpłatami, tj. przed jego osiągnięciem.
4. Informacja o ogólnym stanie zgromadzonych w ramach Zbiórki środków jest aktualizowana przez Fundację i
dostępna w Witrynie.
5. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania
przyczyny oraz wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli w ocenie Fundacji dalsze prowadzenie
Zbiórki będzie niekorzystnie wpływało na renomę Fundacji.
6. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Użytkownicy przekazują Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, na rachunek
bankowy Fundacji.
8. Rozliczenia transakcji związanych z przekazaniem Darowizn zainicjowane za pośrednictwem Witryny
przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego danego Serwisu pośrednictwa finansowego.

9. Użytkownik, w związku z usługą świadczoną w ramach Pośrednictwa finansowego prowadzonego przez Blik
lub Tpay może przekazać Darowizny przy pomocy kodu BLIK tj. bez konieczności każdorazowego podawania
danych karty płatniczej. Warunki korzystania z usługi Blik oraz Tpay określone zostały poniżej.
10. Usługa świadczona jest przez Blik lub Tpay we współpracy z bankiem Użytkownika i polega na wydawaniu
przez Blik lub Tpay elektronicznego instrumentu płatniczego umożliwiającego Użytkownikowi składanie zleceń
płatniczych (obciążania rachunku bankowego powiązanego z kartą płatniczą Użytkownika kwotą Darowizny i
uznania tą kwotą rachunku bankowego Fundacji) oraz na przeprowadzaniu płatności. Usługa pośrednictwa
finansowego Blik lub Tpay świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu pośrednictwa
finansowego dostępnym pod adresem: https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania.
11. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na Zbiórkę może być widoczna w Witrynie, przy
czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych
Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź
incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności. Kwota ta aktualizowana zatem będzie wraz z
otrzymaniem danych o wpłacie.
12. Poza udostępnianiem Zbiórki w social mediach zabrania się Użytkownikom dalszego promowania Zbiórki w
sieci, chyba że za zgodą Fundacji.
§ 6 [Dane osobowe]
1. Fundacja nie przetwarza danych osobowych Użytkowników. Nie są również instalowane cookies’y inne niż
niezbędne dla funkcjonowania Witryny.
§ 7 [Kontakt]
1. Fundacja udostępnia Użytkownikom następujący adres email: info@solidarityzone.org, na który Użytkownicy
mogą
kierować
do Fundacji
wszelkie
zapytania,
sugestie,
uwagi
i
informacje.
§ 8 [Postanowienia końcowe]
1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 15 grudnia 2020 roku.
2. Regulamin dostępny jest w Witrynie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w
szczególności Kodeks cywilny.
W imieniu Fundacji
Mateusz Jan Adamski
Prezes Zarządu Fundacji

