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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 18/2021
z dnia 13.07.2021 r.

REGULAMIN ZBIÓRKI KARMY I DARÓW RZECZOWYCH
dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
„Napełniamy brzuszki z Annalandem”
realizowanej w ramach projektu pn.: W krainie zmysłów
I.

Organizator zbiórki

organizatorem i koordynatorem zbiórki jest STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY
z siedzibą w Krapkowicach 47-303, przy ul. Kilińskiego 1
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Opolu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego nr KRS 0000263603, zwane dalej Organizatorem.
II. Partner zbiórki

URZĄD GMINY W IZBICKU, z siedzibą w Izbicku, 47-180 Izbicko przy ul. ul. Powstańców Śl. 12,
zwanym dalej Partnerem

III. Cel zbiórki
Celem zbiórki jest wsparcie funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w KędzierzynieKoźlu przy ul. Gliwickiej 20. Zgromadzenie jak największej ilości karmy dla zwierząt oraz innych
darów rzeczowych niezbędnych do polepszenia warunków bytowych zwierząt przebywających
w tymże Schronisku. Zbiórka organizowana jest w ramach projektu „W krainie zmysłów” i oprócz
pomocy doraźnej dla zwierząt ma zwiększyć wrażliwość ludzi na los zwierząt i ich nieoceniony wkład
w życie emocjonalne społeczności.
III. Czas trwania i miejsce zbiórki
1. Zbiórka karmy i darów rzeczowych dla schroniska będzie trwała od 1 września 2021 r.
do 31 października 2021 r.
2. Dary należy dostarczyć do siedziby:
a) Stowarzyszenia Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1, pokój 228, w Krapkowicach oraz/lub
b) Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, Izbicko - biuro obsługi klienta na parterze
budynku lub w wiatrołap na zewnątrz budynku (przed wejściem).

IV. Zasady i przebieg akcji
1. Celem zbiórki jest zebranie datków w naturze dla zwierząt w postaci: karma mokra i sucha,
witaminy dla zwierząt, środki higieniczne, legowiska, koce, podkłady higieniczne, zabawki,
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smycze, obroże, szelki, miski, żwirek dla kota, budki gąbkowe, smakołyki dla psów i kotów oraz
wszystkie inne przydatne zwierzętom akcesoria.
2. W/w datki powinny być zdatne do użytku, nie mogą być zniszczone ani posiadać znacznych
śladów użytkowania, muszą mieć ważny termin przydatności.
3. Zbiórka prowadzona będzie w formie datków w naturze (zbiórek rzeczowych).
4. Zbiórka prowadzona będzie na rzecz Organizatora.
5. Zbiórkę prowadzić będą pracownicy Stowarzyszenia Kraina św. Anny, którzy za uczestnictwo
w zbiórce nie pobierają żadnych opłat ani wynagrodzeń.
6. Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek
publicznych z dnia 14.03.2014 roku (DZ. U. z 2017 roku, poz. 1223 ze zm.).
7. Z zebranych datków nie będą pokrywane żadne koszty zbiórki.

V. Zadania Organizatora
Do zadań Organizatora należy:
1. Przeprowadzenie zbiórki.
2. Podjęcie działań w celu jej zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa.
3. Podsumowanie zbiórki.
4. Złożenie sprawozdania ze zbiórki zgodnie z przepisami prawa.
VI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w zbiórce dla zwierząt jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez
uczestnika regulaminu w całości.
2. Zbiórka jest akcją charytatywną.
3. Uczestnik zbiórki poprzez przystąpienie do niej wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby zbiórki.
4. Każda osoba biorąca udział w zbiórce otrzyma zestaw gadżetów promocyjnych Organizatora.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora zbiórki oraz na jego stronie internetowej
www.annaland.pl oraz na stronie Partnera projektu www.izbicko.pl.
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