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Załącznik nr 14 

REGULAMIN AKCJI  „Okrążamy Polskę” 

 

§ 1[Definicje] 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „regulamin”) 

oznaczają:  

1. Akcja - akcja „Okrążamy Polskę” prowadzona podczas trwania Kampanii pn. „Instytut 

Zdrowych Nóg” na zasadach określonych w regulaminie.  

2. Organizator Akcji – QAH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 

Łodzi (91-829) przy ulicy Zawiszy Czarnego 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000531931, NIP 726 265 53 61 , REGON 

360155815. 

3. Uczestnik - każda osoba fizyczna biorąca udział w Akcji. 

4. CF HASCO-LEK - Centrala Farmaceutyczna HASCO-LEK sp. z o.o., z siedzibą we 

Wrocławiu (51-131) przy ulicy Żmigrodzkiej 242F, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439108, NIP 8952016946, REGON 

022005316, kapitał zakładowy w kwocie 1 000 000,00 PLN. 

5. Partner Akcji – Fundacja „HASCO-LEK”, z siedzibą we Wrocławiu (51-131), ul. 

Żmigrodzkiej 242E, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000252028.  

6. Kampania pn. „Instytut Zdrowych Nóg” – kampania edukacyjna organizowana przez 

Organizatora Akcji na zasadach określonych w Regulaminie Kampanii, dostępnym w 

siedzibie Organizatora, w Miasteczkach Zdrowia oraz na stronie internetowej 

www.instytutzdrowychnog.pl. 

7. Miasteczka Zdrowia – imprezy organizowane w ramach Kampanii pn. „Instytut 

Zdrowych Nóg” na wyznaczonym terenie, w wybranych miastach Polski. 

8. Event otwierający – Miasteczko Zdrowia zorganizowane we Wrocławiu w dniu 

10.05.2015 r., rozpoczynające Kampanię pn. „Instytut Zdrowych Nóg” 

9. Obdarowany – placówka medyczna, która otrzyma od Partnera Akcji darowiznę 

pieniężną na zakup USG Dopplera. Obdarowanego wskazuje Burmistrz/Prezydent 

miasta, w którym podczas trwania Kampanii pn. „Instytut Zdrowych Nóg” Uczestnicy 

przejechali łącznie najwięcej kilometrów - nie dotyczy to miasta Wrocław, w którym 

zorganizowany zostaje event otwierający. 

§ 2 [Zasady Akcji] 

1. Akcja będzie się odbywać na terenie Miasteczka Zdrowia podczas Kampanii pn. 

„Instytutu Zdrowych Nóg”, w wybranych 24 miastach Polski w terminie od 10.05.2015 

roku do 29.08.2015 roku. W namiocie Akcji będą znajdowały się  2 rowery treningowe, 

na których każdy Uczestnik będzie mógł przejechać dowolną ilość kilometrów. Wynik 

każdego z Uczestników będzie zapisywany przez Organizatora Akcji bez podawania 

danych osobowych Uczestnika. Pod koniec każdego dnia Akcji Organizator zsumuje 

ilość przejechanych przez wszystkich Uczestników kilometrów. 
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2. Po każdym dniu Akcji Organizator przekaże CF HASCO-LEK, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia dnia Akcji, raport z jej przebiegu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

3. Celem Akcji jest:  

a. promowanie aktywności fizycznej,  

b. przekazanie Obdarowanemu pieniędzy na zakup jednostki USG Dopplera przez 

Partnera Akcji. 

§ 3 [Uczestnicy] 

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która bierze udział w jednej z 24 Akcji w 

ramach Kampanii pn. „Instytut Zdrowych Nóg”. 

2. Uczestnik biorąc udział w Akcji akceptuje niniejszy regulamin. 

3. Regulamin Akcji dostępny jest w namiocie Akcji,  w punkcie rejestracji Miasteczka 

Zdrowia oraz na stronie internetowej www.instytutzdrowychnog.pl 

4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.  

5. Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność, w szczególności 

Organizator, CF HASCO-LEK ani Partner Akcji nie ponoszą odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w 

Akcji, za wyjątkiem szkód powstałych z przyczyn, za które Organizator lub , CF 

HASCO-LEK ponoszą odpowiedzialność. 

§ 4 [Miejsca i terminy Akcji] 

1. Lokalizacje i terminy Akcji: 

Lp. Miasto Termin 

1.  Wrocław 10 maja 

2.  Karpacz 6 czerwca 

3.  Opole 7 czerwca 

4.  Legnica  13 czerwca 

5.  Zielona Góra  14 czerwca 

6.  Piotrków Trybunalski  20 czerwca 

7.  Katowice 21 czerwca 

8.  Tarnów 27 czerwca 

9.  Nowy Sącz 28 czerwca 

10.  Sandomierz  4 lipca 

11.  Radom 5 lipca 

12.  Świnoujście 11 lipca 

13.  Kołobrzeg 12 lipca 

14.  Ustka  18 lipca 

15.  Hel  19 lipca 

16.  Giżycko  25 lipca 

17.  Augustów  26 lipca 

18.  Piła  1 sierpnia 

19.  Grudziądz  2 sierpnia 

20.  Konin  8 sierpnia 

21.  Włocławek 9 sierpnia 

22.  Siedlce  22 sierpnia 

23.  Biała - Podlaska 23 sierpnia 
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24.  Łomża                       29 sierpnia 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów Akcji oraz ich odwołania. 

 

§ 5 [Wyznaczenie Obdarowanego, przekazanie darowizny] 

 

1. CF HASCO-LEK po zakończeniu całej Akcji do dnia 10.09.2015 r. przekaże Partnerowi 

Akcji końcowy raport z przebiegu Akcji zawierający informację dotyczącą sumy 

przejechanych kilometrów w ciągu całej Kampanii oraz wskaże miasto, w którym 

przejechana została największa liczba kilometrów, z wyłączeniem Wrocławia. Wzór 

raportu końcowego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

2. CF HASCO-LEK, na piśmie, poinformuje Burmistrza/Prezydenta miasta, w którym 

podczas trwania Kampanii pn. „Instytut Zdrowych Nóg” Uczestnicy przejechali łącznie 

najwięcej kilometrów o woli przekazania przez Partnera Akcji darowizny, jej celu oraz 

konieczności wskazania Obdarowanego.  

3. Jeżeli Burmistrz/Prezydent miasta nie wskaże Obdarowanego w terminie 7 dni roboczych 

od dnia poinformowania go o takiej możliwości CF HASCO-LEK zwróci się do 

Organizatora Akcji o wskazanie następnego w kolejności miasta, w którym przejechano 

największą liczbę kilometrów. Dalsze postępowanie w takiej sytuacji regulują ust. 2 i 3.  

4. Na podstawie dostarczonego raportu końcowego CF HASCO-LEK przeliczy kwotę 

darowizny w stosunku 1 km = 10 zł oraz zwróci się do Obdarowanego z informacją o 

woli przekazania przez Partnera Akcji darowizny pieniężnej, jej wysokości oraz celu.  

5. W celu uzyskania darowizny Obdarowany zobowiązany jest do zwrócenia się  w terminie 

7 dni roboczych do Partnera Akcji z Wnioskiem o udzielenie darowizny. Wzór wniosku 

zostanie udostępniony Obdarowanemu przez CF HASCO-LEK. 

6. Po otrzymaniu przez Partnera Akcji Wniosku o udzielenie darowizny zawarta zostanie 

umowa darowizny pomiędzy Partnerem Akcji a Obdarowanym. Szczegółowe informacje 

odnośnie darowizny pieniężnej oraz sposobu i obowiązku jej rozliczenia zawarte zostaną 

w umowie darowizny. 

7. W przypadku niewyrażenia zgody przez Obdarowanego na udzielenie darowizny lub nie 

złożenia przez niego prawidłowego Wniosku o udzielenie darowizny w wyznaczonym 

terminie zastosowanie mają ust. 3 i 2 powyżej. 

 

§ 6 [Postanowienia końcowe] 

 

1. Organizator zastrzega, że Akcja nie stanowi przyrzeczenia publicznego w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także do 

przerwania lub odwołania Akcji, w każdym czasie. 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie 

www.instytutzdrowychnog.pl.  

 

 


