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REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ – „Każdy zawodnik pomaga” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

– ORGANIZATOR, CEL AKCJI, CZAS JEJ TRWANIA  

 

1. Akcja charytatywna, zwana dalej Akcją jest organizowana pod nazwą „Każdy zawodnik pomaga”. 

2. Organizatorem Akcji jest „Stowarzyszenie Bike & Run Promotion” z siedzibą w: Powodowo 52, 64-200 

Wolsztyn, NIP 9231704556, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań - Nowe Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000654396. 

Kontakt: tel. +48 885 600 870, e-mail: mtb@ke.pl, 

3. Organizatorami Lokalnymi, są odpowiednio: 

a) Rydzyna: 

Stowarzyszenie "Klub Sportowy 64-sto" 

64-100 Leszno, ul. Studzienna 15/9 

b) Żerków: 

Gminnego Towarzystwa Sportowego Phytopharm 

ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto n. Wartą 

c) Żary: 

Klub Sportowy Żary Runners Team 

ul. Okrzei 22, 68-200 Żary 

d) Sulechów: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie 

66-100 Sulechów , ul. Licealna 10 b 

e) Zielona Góra: 

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

65-48 Zielona Góra, al. Niepodległości 16/9 

f) Kargowa: 

Stowarzyszenie Bike & Run Promotion 

Powodowo 52, 64-200 Wolsztynie 

g) Strzelce Krajeńskie: 

Stowarzyszenie FSD Sport 

Strzelce Krajeńskie, Południowa 19 b 

h) Dziwiszów: 

Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap 

58-508 Dziwiszów 97 A 

i) Nowa Sól: 

UKS Peleton 

67-100 Nowa Sól, ul. Gimnazjalna 11 

j) Wolsztyn: 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Jazda Wolsztyn" 

64-200 Wolsztyn , ul. 5-ego Stycznia 12 a 

4. Celem Akcji jest w szczególności:   

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób; 
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b) działalność charytatywna; 

c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

d) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

e) promocja i organizacja wolontariatu; 

f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

5. Dochód z Akcji „Każdy zawodnik pomaga” zostanie przeznaczony na cel charytatywny wytypowany 

przez Organizatora Lokalnego zgodne z postanowieniami z § 3 Regulaminu. 

6. Akcja trwa w okresie od dnia 22 marca 2017 roku do dnia 1 października 2017 roku, z tym że 

poszczególne etapy i miejsca imprezy sportowo-rekreacyjnej „Grand Prix Kaczmarek Electric MTB”, 

podczas której prowadzona będzie Akcja  są następujące: 

a) 2 kwietnia – Rydzyna 

b) 30 kwietnia – Żerków 

c) 14 maja – Żary 

d) 28 maja – Sulechów 

e) 11 czerwca – Zielona Góra 

f) 25 czerwca – Kargowa  

g) 9 lipca – Strzelce Kraj. 

h) 13 sierpnia – Dziwiszów 

i) 3 września  – Nowa Sól 

j) 1 października – Wolsztyn. 

 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI  

1. W ramach Akcji „Każdy zawodnik pomaga”, każde 5 złotych brutto z wpisowego uiszczonego przez 

zawodnika startującego w imprezie sportowo-rekreacyjnej „Grand Prix Kaczmarek Electric MTB”, zwanej 

dalej MTB, w danym etapie MTB (zgodnie z terminami z § 1 ust. 6), zostanie przeznaczone na cel 

wytypowany przez Organizatora Lokalnego zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.  

2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, która wystartuje w danym etapie MTB i uiści opłatę startową. Osoby ograniczone w zdolności 

do czynności prawnych biorą udział w Akcji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego. 

 

§ 3 

ZASADY TYPOWANIA CELU AKCJI  

1. Każdy Organizator Lokalny MTB wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu, wybiera z terenu, na którym 

organizowany jest dany etap MTB jeden cel charytatywny, na który zostaną przeznaczone środki z Akcji.   

2. Cel Akcji musi „pochodzić” z danego obszaru (tj. miasta, gminy), w którym rozgrywa się dany etap MTB. 

3. Po stronie Organizatora Lokalnego leży obowiązek zweryfikowana danej osoby lub podmiotu (fundacji, 

stowarzyszenia, instytucji) pod kątem legalności jej działalności i spełnienia wymagań (celów Akcji), o 

których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.  

4. Wytypowany cel zostanie - w formie pisemnej (dokument zawierający podpisy osób upoważnionych) - 

przekazany Organizatorowi Akcji na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego etapu MTB.    

5. Na podstawie dokumentu otrzymanego od Organizatora Lokalnego, Organizator Akcji - na 7 dni przed 

rozpoczęciem danego etapu MTB – opublikuje na Facebook-u – MTB Kaczmarek Electric dostępnym 
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pod adresem https://www.facebook.com/Kaczmarek-Electric-MTB-135734686494863/ Informację, jaki 

cel charytatywny zostanie wsparty w ramach Akcji, w danym etapie MTB.  

6. Po zakończeniu danego etapu MTB,  Organizator Akcji przekaże osobie lub przedstawicielom danej 

instytucji, na rzecz której przekazane zostaną środki zebrane w ramach Akcji symboliczny czek 

zawierający kwotę oraz opis (nazwę) celu charytatywnego.  

7. Zebrana kwota zostanie przelana na wskazany przez Organizatora Lokalnego konto w ciągu 14 dni od 

dnia zakończenia danego etapu MTB.  

8. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana przez serwis Facebook ani z 

nim związana. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://mtb.ke.pl/ i obowiązuje od chwili jego  

opublikowania. 

2. Organizator Akcji ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania 

go na stronie http://mtb.ke.pl/. 

3. Wszelkie spory, kontrowersje czy roszczenia wynikające z Regulaminu lub związane z Akcją, których 

Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane w zależności od wartości 

przedmiotu sporu wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Stare Miasto w Poznaniu albo Sąd Okręgowy w Poznaniu 
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