
„Potrzeba wielkiej wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą człowiekowi zaniedbanemu duchowo i materialnie…” 

św. Jan Paweł II 

 

CIEPŁE SERCE 

REGULAMIM KAMPANII DOBROCZYNNEJ 

 

1. Organizatorem Kampanii Dobroczynnej pod nazwą CIEPŁE SERCE jest Fundacja Skarbowości 

im. Jana Pawła II. 

2. Partnerem projektu CIEPŁE SERCE jest firma odzieżowa VOLCANO, która realizując projekt 

działa w przestrzeni CSR/Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

3. Czas trwania Kampanii: wrzesień – grudzień 2019 /organizator zastrzega sobie prawo 

przedłużenia Kampanii na rok kolejny w zależności od potrzeb. 

4. Celem Kampanii jest: 

a) pozyskanie 180 tys. zł. na pokrycie kosztów produkcji 900 kurtko – śpiworów 

VOLCANO 

b) przekazanie kurtko-śpiworów w okresie jesienno-zimowym organizacjom i 

instytucjom zajmującym się osobami zagrożonymi hipotermią 

c) budowanie kapitałów społecznych wokół szlachetnego celu: wsparcia osób 

zagrożonych hipotermią 

d) zwrócenie uwagi na problem bezdomności i wykluczenia społecznego w Polsce 

 

5. Udział w Kampanii polega na przekazaniu dowolnej darowizny tytułem: Darowizna - 

282.CIEPŁE SERCE  

a) online  http://ciepleserce.fundacjaskarbowosci.pl/darowizna 

b) na konto Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II:  

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:  

83 1240 1183 1111 0000 1291 2865 

c)  lub w biurze Fundacji, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5 

 

6. Darczyńcą może być osoba indywidualna, instytucja lub firma. 

7. Każdy Darczyńca - indywidualny, instytucja lub firma, jeżeli wyrazi na to zgodę, zostanie 

wymieniony na stronie internetowej dedykowanej projektowi wraz z wysokością kwoty jaką 

przekazał na Kampanię. 

http://ciepleserce.fundacjaskarbowosci.pl/darowizna


8. Jeżeli Darczyńca - indywidualny, instytucja lub firma nie wyrazi zgody na publikację imienia, 

nazwiska, nazwy instytucji lub firmy na stronie internetowej opublikowana zostanie kwota 

przekazana na Kampanię oraz zapis: Darczyńca anonimowy. 

9. Każdy Darczyńca - indywidualny, instytucja lub firma otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający 

udział w akcji dobroczynnej na rzecz bezdomnych i wykluczonych społecznie, jeżeli darowizna 

będzie nie mniejsza niż 200zł. 

10. Każdy Darczyńca - indywidualny, instytucja lub firma ma możliwość osobistego przekazania 

kurtko – śpiworów, na które przekazana została darowizna. W takiej sytuacji należy: 

a) nadesłać drogą mailową na adres: biuro@fundacjaskarbowosci.pl  

informacji jakiej organizacji zajmującej się bezdomnymi zostanie przekazana 

kurtka i w jakim terminie oraz skierowanie drogą mailową prośby o przesłanie 

kurtko-śpiworów podając adres do przesyłki kurierskiej 

b) udokumentować przekazanie kurtko - śpiworów organizacji zajmującej się 

bezdomnymi np. poprzez dokumentację zdjęciową i/lub podziękowania od danej 

organizacji i przesłać na adres biura: biuro@fundacjaskarbowosci.pl  

11. Najwięksi Darczyńcy otrzymają specjalne podziękowania od Fundacji. 

12. Instytucje – jednostki skarbowe, które włącza się do Kampanii otrzymają CERTYFIKATY 

oraz podziękowania podczas uroczystej Gali Finałowej XIX Mistrzostw Polski 

Skarbowców /Nowy Targ, maj 2020/ 
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