Wersja Dokumentu: 7.3

REGULAMIN
Programu Charytatywno – Ekologicznego
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”

§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i działania Programu Charytatywno – Ekologicznego
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie… .” Fundacji Bez Tajemnic, zwanego dalej Programem.
2. Program działa na podstawie § 8 pkt. 1 Statutu Fundacji Bez Tajemnic.
3. Program polega na zbiórce plastikowych nakrętek, z której całkowity dochód przekazywany jest na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci objętych działaniem Programu.
4. Program ma na celu:
a) Pozyskanie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
b) Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez towarzyszące mu akcje promocyjne i
proekologiczne.
c) Odzysk surowców wtórnych.
d) Zaoferowanie atrakcyjnej formy wolontariatu w ramach Fundacji Bez Tajemnic.
e) Nawiązanie współpracy z podmiotami, o których mowa w §7 niniejszego Regulaminu.
5. Oficjalna strona internetowa Programu, na której można uzyskać informacje dotyczące aktualnych działań
podejmowanych w ramach Programu znajduje się pod adresem internetowym www.zakretki.info
§2
WOLONTARIUSZE PROGRAMU
1. Osoba chcąca działać na rzecz Programu jako wolontariusz zobowiązana jest do podpisania Porozumienia o
wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.
2. Kwestię wolontariatu w ramach Programu reguluje Regulamin Wolontariatu Fundacji Bez Tajemnic oraz
odrębne zarządzenia i postanowienia Zarządu Fundacji.
3. W ramach działania w Programie wolontariuszom nie przysługują świadczenia materialne i wynagrodzenie z
tytułu wykonywania czynności na rzecz Programu.
4. Wolontariuszowi Programu użyczony zostaje adres poczty elektronicznej w domenie: zakretki.info lub
zakretki.org, wyłącznie do wykonywania czynności związanych z realizacją zadań powierzonych w ramach
funkcjonowania wolontariatu.
5. Adres e-mail, o którym mowa w § 2 pkt. 4 udostępniany jest tylko na okres wykonywania czynności
związanych z realizacją Programu.
§3
KOORDYNATORZY PROGRAMU
1. Koordynator Programu to osoba, która po zapoznaniu się z Regulaminem Programu Charytatywno –
Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” oraz Regulaminem Wolontariatu Fundacji Bez
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Tajemnic prześle swoją kandydaturę w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres Fundacji, a także podpisze
Porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.
2. Koordynator organizuje we własnym zakresie powierzchnię magazynową umożliwiającą zmagazynowanie
plastikowych nakrętek.
3. Koordynator nie ma obowiązku odbierania plastikowych zakrętek, chyba że wyraża taką dobrowolną chęć.
Działanie to ma charakter indywidualnej inicjatywy i nie jest objęte Porozumieniem o wykonywanie świadczeń
wolontarystycznych.
4. Koordynator na podległym mu regionie odpowiedzialny jest za:
a) organizację zbiórki zakrętek
b) pozyskiwanie i kierowanie pracami podległych mu wolontariuszy
c) przyjmowanie zakrętek od zbierających osób, podmiotów i instytucji poprzez ustalenie indywidualnie
wypracowanego schematu działań.
6. Koordynator ma możliwość podejmowania lokalnych inicjatyw promocyjnych w porozumieniu z Zarządem.
7. Koordynator raportuje swoje osiągnięcia za pośrednictwem udostępnionego mu adresu poczty
elektronicznej.
8. Koordynator przynajmniej raz w tygodniu odpowiada na wiadomości elektroniczne przesłane na
udostępnioną skrzynkę poczty elektronicznej.
9. Zakrętki zebrane przez koordynatorów odbierane są przez firmy recyklingowe w terminie 14 dni od chwili
zgłoszenia transportu. W sytuacjach losowych termin odbioru zakrętek może zostać wydłużony po
wcześniejszej konsultacji ze Specjalistą ds. Logistyki i transportu.
10. Koordynatorzy podlegają Specjaliście ds. koordynatorów i punktów zbiórki.
11. Specjalistę ds. koordynatorów i punktów zbiórki wyznacza Zarząd.
12. Koordynator zgłasza potrzebę transportu do Specjalisty ds. koordynatorów i punktów zbiórki lub
bezpośrednio do Specjalisty ds. Logistyki i Transportu podając przybliżoną wagę przekazywanego surowca
wtórnego.
13. Koordynator w chwili wydania transportu wystawia dokument przekazania zakrętek (załącznik4) wpisując
ilość kilogramów przekazywanych zakrętek oraz wartość zdeklarowaną przez Firmę recyklingową.
§4
PUNKTY ZBIÓRKI
1. Punkt zbiórki jest miejscem oficjalnej zbiórki plastikowych zakrętek.
2. Podmiot zainteresowany prowadzeniem punktu zbiórki przesyła na adres Fundacji Oświadczenie Punktu
Zbiórki ( załącznik nr.1).
3. Podmiot prowadzący punkt zbiórki nie jest wolontariuszem Fundacji, wyjątek stanowi wyznaczenie
koordynatora w punkcie zbiórki, który podpisze Porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.
4. Punkt zbiórki odpowiedzialny jest za zapewnienie miejsca magazynowania, zamieszczenie plakatu, oraz
dostarczenie zebranych zakrętek do najbliższego koordynatora we własnym zakresie.
5. W przypadku, gdy punkt zbiórki ma możliwość zmagazynowania minimalnej ilości wystarczającej do wysyłki
transportu ustalonej ze Specjalistą ds.Logistyki i Transportu , istnieje możliwość bezpośredniego odbioru
zebranych zakrętek przez firmę recyklingową.
6. W przypadku opisanym w §4 pkt. 3 osoba wyznaczona przez podmiot prowadzący punkt zbiórki powinna
każdorazowo potwierdzić minimalną ilość wymaganą do wysłania transportu z firmy recyklingowej u Specjalisty
ds. Logistyki i Transportu
7. Osoba pełniąca funkcję opisaną w §4 pkt. 3 jest koordynatorem transportu odpowiedzialnym za prawidłowe
przekazanie zakrętek firmie recyklingowej.
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8. Punkt zbiórki może ustalić maksymalną ilość przyjmowanych zakrętek od jednej osoby oraz określić terminy
przyjmowania wyżej wymienionego surowca.
§5
FIRMY RECYKLINGOWE
1. Firmy recyklingowe współpracujące z Programem to podmioty, które zapoznają się z niniejszym regulaminem
oraz prześlą podpisane Porozumienie z Firmą Recyklingową (załącznik nr.2) z załączeniem kserokopii aktualnej
zgody na odbiór i/lub przetwarzanie surowców wtórnych.
2. Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów na adres Fundacji Bez Tajemnic, firma recyklingowa zostaje
zarejestrowana w bazie odbiorców.
3. Procedura przekazania transportu do firmy recyklingowej.
a) Specjalista ds. Logistyki i Transportu po otrzymaniu zgłoszenia transportu od Koordynatorów
regionalnych lub koordynatorów transportu kontaktuje się z przedstawicielami firmy recyklingowej w celu
ustalenia wysokości darowizny pieniężnej, która wpłynie na konto Programu za każdy kilogram odbieranego
surowca.
b) Po zdeklarowaniu wartości surowca za każdy jego kilogram Specjalista ds. Logistyki i Transportu w
porozumieniu z Koordynatorem lub Koordynatorem transportu ustala termin odbioru zakrętek.
c) Zakrętki zebrane przez koordynatorów odbierane są przez firmy recyklingowe w
terminie 14 dni od chwili zgłoszenia transportu.
d) Firma recyklingowa powinna sprawdzić poprawność danych zamieszczonych na dokumencie
przekazania zakrętek ( załącznik nr 4).
e) Po odebraniu transportu firma recyklingowa w ciągu 14 dni dokonuje darowizny środków za
odebrany surowiec według ustalonej wcześniej wartości surowca za każdy jego kilogram w formie przelewu na
konto Fundacji Bez Tajemnic.
§6
PARTNERZY PROGRAMU
1. Partnerem programu zostaje podmiot, który wykazuje się inicjatywą dodatkową w ramach ogólnego
działania Programu.
2. Zakres działań oraz inicjatyw dodatkowych ustalany jest każdorazowo indywidualnie z Zarządem Fundacji.
3. Zawiązanie współpracy partnerskiej następuje z chwilą podpisania Umowy Partnerskiej między Partnerem, a
Fundacją Bez Tajemnic.
4. Zakres praw przysługujących Partnerowi, każdorazowo określony jest w formie pisemnej.
5. W zakres praw przysługujących Partnerom wchodzą w szczególności:
a) Zamieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej Programu.
b) Zamieszczenie Logotypu Partnera na materiałach promocyjnych Programu.
c) Komunikat dotyczący współpracy zamieszczony w aktualnościach na stronie internetowej.
d) Informacja o Partnerze zamieszczana w profilach Programu na portalach społecznościowych.
§7
PODMIOTY ZBIERAJĄCE
1. Podmiotem zbierającym może być każda osoba prywatna, instytucja lub podmiot chcący pomóc w
osiągnięciu celu realizowanego przez Program.
2. Podmiot zbierający może wysłać Zgłoszenie do Programu (załącznik nr 5)
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4. Uczestnictwo w Programie ma charakter nieodpłatny.
5. Na podstawie przesłanych zgłoszeń, o których mowa w §7 pkt 2 sporządzona zostanie lista podmiotów
uczestniczących w Programie, publikowana na stronie internetowej pod adresem www.zakretki.info
6. Fundacja Bez Tajemnic nie wysyła pisemnych potwierdzeń udziału w Programie.
7. Podmiot zbierający zakrętki zobowiązany jest do przekazywania zakrętek we własnym zakresie do
wybranego punktu zbiórki lub koordynatora regionalnego Programu
8. Przed przekazaniem zebranych zakrętek, Podmiot powinien sprawdzić czy wybrany Punkt Zbiórki lub
Koordynator, działa na rzecz Programu „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” Fundacji Bez
Tajemnic.
9. Fundacja Bez Tajemnic nie odpowiada za zakrętki przekazane na rzecz innych podmiotów, nie zgłoszonych
do udziału w Programie. Lista podmiotów publikowana jest na stronie internetowej Programu pod adresem
www.zakretki.info
§8
BENEFICJENCI PROGRAMU

1. Zasady przyznawania pomocy materialnej dla podopiecznych reguluje odrębny Regulamin przyznawania
pomocy materialnej w ramach Programu Charytatywno – Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie…” dostępny na stronach internetowych Programu i Fundacji Bez Tajemnic.2. Beneficjenci Programu
po pozytywnej weryfikacji są wpisywani w poczet podopiecznych Fundacji Bez Tajemnic, a informacja o nich
zamieszczana jest na stronie internetowej Programu.
3. Informacje dotyczące podopiecznych Fundacji udostępniane są do wglądu każdorazowo wyłącznie na
pisemną prośbę osób i podmiotów trzecich w siedzibie Fundacji przy obecności co najmniej jednego członka
Zarządu Fundacji Bez Tajemnic.
§9
PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują pisemne ustalenia Zarządu Fundacji Bez
Tajemnic, publikowane na stronie internetowej Programu w formie jawnej i dostępnej dla każdego
zainteresowanego.
2. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji Bez Tajemnic przy pozytywnej
opinii Rady Fundacji.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………………………………………………………………………..
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE PUNKTU ZBIÓRKI
Oświadczam, że w
…………………………………………………………………
(pełna nazwa)

………………………………………………………………...
(pełny adres)

…………………………………………………………………
(REGON)

…………………………………………………………………
(NIP)

Będą przyjmowane zakrętki w godzinach

□□.□□ - □□.□□
Punkt zbiórki będzie działał w dniach:

□ □ □ □ □ □ □
□□/□□/□□□□ □□/□□/□□□□
Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

do

w okresie od

Reprezentowany przez:

…………………………………………………….……………..………..
(imię i nazwisko)
……………………………………………………..…………….………..
(pełny adres)
…………………………………………………………….………………..
(adres mail)
……………………………………………………………………….……..
(numer telefonu)
Zgoda na zamieszczenie informacji o podmiocie na stronie internetowej www.zakretki.info
[ ] TAK [ ] NIE
Zgoda na zamieszczenie danych teleadresowych reprezentanta na stronie internetowej
[ ] TAK [ ] NIE
Zgoda na przesyłanie informacji dotyczących Programu w formie elektronicznej
[ ] TAK [ ] NIE
Informacje dotyczące akcji można uzyskać pod adresem internetowym www.zakretki.info
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby związane z prowadzeniem
Programu Charytatywno - Ekologicznego pod nazwą „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” – która jest
Programem Fundacji Bez Tajemnic w Krakowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.
U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości Regulamin Programu Charytatywno-Ekologicznego
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie..”

………………
Podpis

………………....
Pieczęć
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Załącznik nr 2

Porozumienie z Firmą Recyklingową ZR……/……./……..
zawarte w dniu ……./……./..….. w Krakowie
pomiędzy :
Fundacją Bez Tajemnic
z siedzibą w przy ul. Witosa 27/12, 30-612 Kraków ,KRS 0000410935,
reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu Fundacji – Michała Żukrowskiego
zwaną dalej Fundacją,
a
……………………………………………………….
z siedzibą w przy ul. ………………….., …-……, ………………… ,KRS ………………,
NIP………………….,REGON………………..
reprezentowanym przez
……………………………………………………………..
zwanym dalej Firmą Recyklingową,
o następującej treści:
1. Firma recyklingowa w ramach Programu „Zakrętki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie… .”
oświadcza, że jest zainteresowana odbiorem surowców wtórnych w postaci plastikowych zakrętek.
2. Pieniądze będą przekazywane w całości wyłącznie w formie przelewu :
FUNDACJA BEZ TAJEMNIC, ul. Witosa 27/12, 30-612 Kraków
KRS 0000410935
NIP 6793080042
REGON 122504281
Konto Bankowe BZ WBK: WBKPPLPP 04 1090 2053 0000 0001 1847 3323

Tytułem : Darowizna na rzecz Programu ZAKRETKI.INFO
3. Firma recyklingowa zobowiązuje się do odbioru zebranych surowców wtórnych na zasadach
określonych pisemnie w toku indywidualnego postępowania przez cały okres trwania współpracy.
4. Przedstawiciel firmy recyklingowej oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje w całości
Regulamin Programu Charytatywno - Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie..”
5. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie niniejszego porozumienia jest
sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji.
7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
……..…………………………………….

Firma Recyklingowa

……………………….………………………

Fundacja
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Załącznik nr 3

NR WEW…../……./…….1
Zgłoszenie podmiotu do udziału w Programie Charytatywno – Ekologicznym
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”
Zgłaszam :
[ ] Przedszkole
[ ] Szkoła
[ ] Uczelnia
[ ] Firma
[ ] Urząd
[ ] Osoba Prywatna
[ ] Inne ………………..........................................……………………………………
……………………………….........................................…………………………………
(pełna nazwa podmiotu)

………………………………………………………………...........................................
(Miejscowość, Kod Pocztowy, WOJEWÓDZTWO)

…………………………………………………………………........................................
(Ulica)

…………………………………………………………………........................................
(NIP/REGON)

…………………………………………………………………........................................
(Kontakt e-mail, telefon, fax)

Reprezentowana/e/y przez:
………………………………….................................................................……..
(imię i nazwisko)

………………………………………...................................................................
(numer telefonu)
chęć udziału w Programie Charytatywno –Ekologicznym
„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” Fundacji Bez Tajemnic
Podmiot ten będzie zbierał zakrętki oraz dostarczał je do koordynatora regionalnego :

……………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa miasta lub nazwisko koordynatora regionalnego)

Zakrętki zbierane będą w okresie od ………………………….. do ………………………………. ( opcjonalnie )
Zgoda na zamieszczenie informacji o podmiocie na stronie internetowej www.zakretki.info
[ ] TAK [ ] NIE
Zgoda na zamieszczenie danych teleadresowych reprezentanta na stronie internetowej
[ ] TAK [ ] NIE
Zgoda na przesyłanie informacji dotyczących Programu w formie elektronicznej
[ ] TAK [ ] NIE
Informacje dotyczące akcji można uzyskać pod adresem internetowym www.zakretki.info
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby związane z prowadzeniem Programu
Charytatywno - Ekologicznego pod nazwą „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości
Regulamin Programu Charytatywno-Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie..”

………………………………………………..

……………………………………………………

(Pieczęć podmiotu)

(Podpis reprezentanta)

1

Wypełnia Fundacja Bez Tajemnic
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Załącznik 4

Dokument Przekazania Zakrętek (DPZ) ORYGINAŁ/KOPIA

Dostawca:

Odbiorca:

DPZ

Fundacja Bez Tajemnic
ul. Witosa 27/12, 30-612 Kraków

NIP
REGON

6793080042
122504281

NIP
REGON

KRS

0000410935

NR (ZR)

Data Wydania
Data Wystawienia
Forma Płatności
Numer Konta

L.P.

Numer Subkonta
Program
Tytuł Płatności
04 100 2053 0000 0001 1847 3323

PRZELEW

Numer Transportowy

ZT……/……/……

Zlecił

Cena

Ilość

Nazwa Materiału
Posiadana

ZR...…./……/…...

j/m

Wydana

ZŁ

GR

Wartość

1
2
3
4
5
6
7
8
Suma

Wystawił

Zatwierdził

Wydał

Wymienione ilości:
Data

Odebrał
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