REGULAMIN ZBIÓRKI
PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ "OGRÓD MARZEŃ"
od 20 stycznia do 31 grudnia 2013

§1
Organizator zbiórek
1. Organizatorem zbiórek jest Fundacja "Ogród marzeń", która przeprowadza zbiórki
zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Starostę Jarocińskiego w dniu 17 stycznia
2013 roku.
2. Każda zbiórka organizowana przez Fundację "Ogród Marzeń" trwa w wyznaczonym
przez Zarząd Fundacji terminie.
3. Każda zbiórka publiczna przeprowadzana jest zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 1933
r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) oraz z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada
2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu
kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
§2
Cele zbiórki publicznej i sposób jej przeprowadzenia
1. Celem zbiórek jest pomoc w leczeniu dzieci (w tym koszty leczenia i rehabilitacji,
zakup leków, koszt przejazdów do lekarza lub ośrodków leczniczych, koszty pobytu w
szpitalu lub innym ośrodku leczniczym i rehabilitacyjnym, organizację zajęć
pozalekcyjnych i warsztatów, obozów, imprez i wyjazdów integracyjnych i inne) oraz
wsparcie funduszu stypendialnego dla dzieci wybitnie uzdolnionych i program
pomagający w nauce dzieciom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, a także innych celów statutowych, które mieszczą się wyłącznie
w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają mieszkańcy terenu Ziemi Jarocińskiej.
3. Zbiórki przeprowadzane będą na terenie powiatu jarocińskiego.
4. Zbiórka może być przeprowadzona przez sztaby Fundacji w poszczególnych
miejscach powiatu, które wyznaczy Zarząd Fundacji.
5. Sztaby muszą mieć wydaną przez Zarząd pisemną zgodę na przeprowadzenie zbiórki,
w której będzie precyzyjnie określony czas i miejsce zbiórki.
6. Zbiórka odbywa się do specjalnych, oznaczonych i zaplombowanych puszek
przygotowanych przez Fundację. Oraz skarbon oznaczonych i wystawionych w
miejscach publicznych.

§3
Kwestujący
1. Zbiórki są przeprowadzane przez wolontariuszy
2. W przeprowadzeniu zbiórek jako wolontariusze, poza osobami dorosłymi, mogą
uczestniczyć również osoby niepełnoletnie.
3. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą kwestować samodzielnie, jedynie
pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą kwestować tylko pod opieką osoby
dorosłej.
5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, która
powinna trafić do dokumentacji przeprowadzającego Zbiórkę.
6. Każdy wolontariusz musi być zaopatrzony w materiały identyfikujące określone przez
Organizatora.
7. Otwarcie puszki po zakończeniu kwesty i przeliczenie zebranej kwoty musi odbywać
się w obecności osoby kwestującej i co najmniej dwóch upoważnionych osób, których
podpisy powinny i figurować na protokole
§4
Zadania Organizatora zbiórek.
1. Organizatorem zbiórek jest Fundacja "Ogród Marzeń"
2. Za przygotowanie, realizację oraz rozliczenie zbiórek, z ramienia Organizatora,
odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji
3. Do zadań Organizatora należy:
a) opracowanie harmonogramu zadań związanych z realizacją zbiórki
b) rekrutacja i merytoryczne przygotowanie wolontariuszy
c) przygotowanie materiałów promocyjnych, druków identyfikatorów i ich
dystrybucja;
d) przeprowadzenie akcji informacyjnej
e) ubezpieczenie od NNW wolontariuszy (jeśli jest konieczne), biorących udział w
zbiórkach;
f) dokonanie podsumowania zbiórki i przekazania pieniędzy na konto Fundacji
g) złożenie wymaganego przepisami prawa sprawozdania ze zbiórki publicznej
zgodnie z obowiązującym prawem.
§5
Zapisy końcowe
Pisemna zgoda na przeprowadzenie zbiórki publicznej (wydana przez odpowiedni
terytorialnie urząd) jest udostępniana w siedzibie Fundacji "Ogród Marzeń", Jarocin, ul.
Wolności 1a.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2013 roku.
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