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Regulamin uczestnictwa w Programie  

„Dobrodziejska Firma Rak’n’Roll” 

 

§ 1 

 Cele i założenia Programu 

1. Niniejszy regulamin („dalej jako: „Regulamin”) określa warunki 

uczestnictwa w programie „Dobrodziejska Firma Rak’n’Roll” (dalej jako: 

„Program”).  

2. Organizatorem Programu jest „Fundacja "Rak’n’Roll. Wygraj Życie!", 

z siedzibą w Warszawie przy al. Wilanowskiej 313A, dla której Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi rejestr KRS pod  

nr. 0000338803 (dalej jako: „Organizator”).  

3. Program skierowany jest do małych i średnich firm: osób fizycznych, osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami 

prawnymi, a wykonującymi działalność gospodarczą (dalej jako: 

„Przedsiębiorca”).  
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4. Cel Programu – zaangażowanie środowiska biznesu do wsparcia działań 

statutowych Fundacji  

5. Udział w Programie “Dobrodziejska Firma Rak’n’Roll” nie może być  

w żaden sposób powiązany ze sprzedażą produktów Partnera. 

 

§ 2  

Zasady udziału w Programie 

1. Uczestnictwo w Programie ma charakter dobrowolny.    

2. Przedsiębiorca zamierzający wziąć udział w Programie zobligowany jest 

do wypełnienia i przesłania Organizatorowi aplikacji zgłoszeniowej (dalej 

jako „Formularz”), której wzór udostępniony jest na stronie internetowej 

pod adresem: www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/ 

3. Przedsiębiorca wysyłający do Organizatora Formularz, jednocześnie 

oświadcza, że akceptuje przedmiotowy Regulamin.  

4. Wypełniony Formularz powinien być podpisany przez osoby wskazane  

w rejestrze CEIDG, bądź KRS jako uprawnione do reprezentacji danego 

Przedsiębiorcy lub przez osobę trzecią upoważnioną na podstawie 

pełnomocnictwa do reprezentacji Przedsiębiorcy.  

5. Podpisany Formularz należy przesłać w formie elektronicznej bądź skanu 

na adres dobrodziejskafirma@raknroll.pl oraz drogą pocztową na adres 

Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, al. Wilanowska 313a, 02-665 

Warszawa, z dopiskiem „Dobrodziejska Firma”. 

6. Zgłoszenie dokonane przez Przedsiębiorcę nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem się do Programu.  
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7. Decyzja o zakwalifikowaniu się do Programu dokonywana jest na 

podstawie oceny danych znajdujących się w wypełnionym Formularzu. 

Przedsiębiorca wypełniając Formularz zobowiązuje się do wskazania:  

a) kwoty darowizny, którą ma zamiar wpłacić na rzecz Organizacji, której 

wysokość mieści się w przedziale od 5000 PLN do 15000 PLN. 

b) informacji czy darowizna będzie płatna jednorazowo, w dwóch ratach 

(półrocznie), czy czterech ratach (kwartalnie).   

8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy kwalifikacji danego 

Przedsiębiorcy do Programu bez podania przyczyny.   

9. Do Programu nie zostanie zakwalifikowany Przedsiębiorca, którego 

wizerunek, produkty lub sposób działalności mogą szkodzić wizerunkowi 

Organizatora. 

10. W przypadku zakwalifikowania, jak również niezakwalifikowania danego 

Przedsiębiorcy do Programu, zostanie on o tym poinformowany drogą 

mailową. 

11. Po zakwalifikowaniu Przedsiębiorca dokonuje darowizny na numer konta 

bankowego Organizatora: Bank BNP Paribas Polska, PL39 1600 1462 1893 

9704 1000 0098. W tytule przelewu należy wpisać “Darowizna na cele 

statutowe: Dobrodziejska Firma”. 

12. Przedsiębiorca zakwalifikowany do Programu (dalej jako: „Uczestnik”) 

otrzyma pakiet korzyści wskazany w załączniku pt. “pakiet korzyści”, 

tożsamy z zadeklarowaną kwotą darowizny, po uiszczeniu opłaty 

 w zadeklarowanej wysokości, bądź pierwszej z ustalonych rat.  

W przypadku, gdy Przedsiębiorca zdecyduje się na ratalną wpłatę 

darowizny, a nastąpi po stronie Uczestnika nieterminowość wpłat, 

Organizator zastrzega, iż po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

do dokonania wpłaty kolejnej z rat darowizny, Organizator wykluczy 

danego Uczestnika z Programu, z jednoczesnym oświadczeniem,  
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iż poprzednie prawidłowo uiszczone raty na rzecz Organizatora nie 

podlegają zwrotowi na rzecz Uczestnika. Wykluczenie wiąże się 

z natychmiastową utratą prawa używania Logo Programu (dalej jako 

„Logo Programu”).   

13. W przypadku gdy Uczestnik użyje Logo Programu w sposób niezgodny z 

zaakceptowanym przez Organizatora zakresem albo udostępni logo do 

używania osobom nieuprawnionym, skutkować to będzie wykluczeniem 

danego Uczestnika z Programu, z jednoczesnym oświadczeniem, iż 

poprzednie prawidłowo uiszczone raty na rzecz Organizatora nie 

podlegają zwrotowi na rzecz Uczestnika. Wykluczenie wiąże się z 

natychmiastową utratą prawa używania Logo Programu.  

14. W przypadku wykluczenia Przedsiębiorcy z Programu zostanie on o tym 

poinformowany drogą mailową i listownie. 

15. Organizator zastrzega, iż od niezakwalifikowania, jak i wykluczenia 

danego Przedsiębiorcy z Programu, odwołanie nie przysługuje.   

 

§ 3 

 Sposób wykorzystania informacji o udziale Przedsiębiorcy  
w Programie 

 

1. Przedsiębiorca zakwalifikowany do Programu otrzyma prawo do 

wykorzystywania logo Programu razem z pakietem korzyści zależnym od 

zadeklarowanej kwoty wsparcia na warunkach wskazanych poniżej. 

2. Logo Programu podlega ochronie prawnej. Wykluczone są jakiekolwiek 

modyfikacje Logo Programu przez Uczestnika. 
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3. Organizator zastrzega, że Logo Programu nie może być wykorzystywane 

w celach marketingowo-sprzedażowych.  

4. Logo Programu może być wykorzystywane na następujących polach 

eksploatacji: 

 

a) Strona internetowa Przedsiębiorcy 

b) Kanały w mediach społecznościowych Przedsiębiorcy 

c) Stopka maila Przedsiębiorcy 

d) Informacja prasowa Przedsiębiorcy  

5. Organizator zastrzega, iż wykorzystanie Logo Programu niezgodnie ze 

wskazanym przeznaczeniem opisanym w § 3 pkt 4 prowadzi do 

wykluczenia danego Uczestnika z Programu.  

6. Zgoda na wykorzystanie Logo Programu przyznawana jest Uczestnikowi 

na czas określony, tj. 12 miesięcy od dnia potwierdzenia przez 

Organizatora zakwalifikowania się Przedsiębiorcy do Programu, 

z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 2 pkt 13 i 14. Organizator 

zastrzega, że jeżeli wraz z upływem 12 miesięcy Uczestnik fizycznie nie 

usunie ze wszelkich pól eksploatacyjnych Logo Programu, wówczas  

to uczestnictwo w Programie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 

12 miesięcy liczonych od ostatniego dnia obowiązywania uprzedniego 

okresu.  

7. Logo Przedsiębiorcy jako Uczestnika Programu zostanie udostępnione 

przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem 

www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/ w okresie 

uczestnictwa Przedsiębiorcy w Programie. 

 

 

 

https://www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/
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§ 4  

Postanowienia końcowe 

1. Przedmiotowy Regulamin stanowi jedyny dokument, który określa zasady 

i warunki uczestnictwa Przedsiębiorcy w Programie. Udostępnienie na 

stronie internetowej pod adresem www.raknroll.pl/dla-

biznesu/dobrodziejska-firma/ jest jednoznaczne z umożliwieniem 

zapoznania się z Regulaminem wszystkim zainteresowanym 

Przedsiębiorcom.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w Regulaminie Programu, z zastrzeżeniem, iż zmiany nie mogą naruszać 

praw nabytych dotychczas przez Uczestników. 

3. Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie Programu uznaje się za 

obowiązujące od chwili ich opublikowania na stronie internetowej pod 

adresem www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/ 

4. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem, 

zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

 

Załącznik: Pakiet korzyści w programie „Dobrodziejska Firma” 

https://www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/
https://www.raknroll.pl/dla-biznesu/dobrodziejska-firma/
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