Załącznik Nr 3.

Regulamin gromadzenia środków pieniężnych

§1
Środki pieniężne na rzecz Dziecka mogą być gromadzone poprzez:
a) indywidualne apele kierowane przez rodziców/prawnych opiekunów Dziecka do z
góry określonego adresata;
b) zbiórki publiczne, tj. zbiórki skierowane do bliżej nieokreślonego adresata;
c) wpłaty 1% podatku.
§2
Treść apeli, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) musi być uprzednio uzgadniana na piśmie z
Fundacją, zgodna z celami statutowymi Fundacji i dokumentacją lekarską Dziecka.
§3
1. Zbiórki publiczne za pośrednictwem mediów może prowadzić wyłącznie Fundacja na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów Dziecka lub z własnej inicjatywy.
2. Fundacja prowadzi zbiórki publiczne w zakresie i na zasadach określonych w decyzjach
właściwych organów w przedmiocie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki oraz w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a wpłacane w walucie
obcej są zamieniane w Banku PeKaO S.A. na walutę polską.
§ 4.
1. Rodzice/prawni opiekunowie Dziecka są zobowiązani organizować we własnym zakresie
gromadzenie środków na zaspokajanie potrzeb Dziecka.
2. Rodzice/prawni opiekunowie Dziecka nie są uprawnieni do organizowania zbiórek
publicznych.

§ 5.
1. Fundacja gromadzi środki pieniężne na swoim rachunku bankowym:

FUNDACJA „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”
ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
nr 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

2. Środki pieniężne zgromadzone na rzecz Dziecka przelewane są na rachunek Fundacji
wskazany w ust. 1, z przypisaniem poszczególnych kwot do konkretnego Dziecka.
3. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych mogą być wydatkowane
jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że z decyzji odpowiedniego organu
wynika, że środki te mogą być wydatkowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
1.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

2.

Wpłaty 1% podatku Fundacja przyjmuje wg zasad określonych przepisami ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.,
nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych
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