
Regulamin programu „Wakacje 2020 z Fundacją ORLEN” 

(dalej: „Regulamin”) 

Organizatorem programu „Wakacje 2020 z Fundacją ORLEN” jest Fundacja ORLEN z siedzibą 

w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000037031, posługująca się numerem NIP: 774-26-91-813 oraz numerem 

REGON: 611330322, zwana dalej: „Organizatorem” lub „Fundacją”. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przeprowadzania programu 

„Wakacje 2020 z Fundacją ORLEN” (dalej: „Program”). 

2.  Celem programu jest wsparcie rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego w dofinansowaniu do wypoczynku letniego podopiecznych. 

3. Program skierowany jest do placówek stale i aktywnie współpracujących z Fundacją i 

umieszczonych w wewnętrznej bazie podopiecznych, o których mowa w § 2 ust. 1 

Regulaminu. 

§ 2 

Zasady Uczestnictwa 

1. Wnioskodawcą może być rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

rodzinnego, która znajduje się w aktualnym spisie podopiecznych Fundacji oraz stale 

współpracuje z Fundacją udzielając się w różnych projektach realizowanych przez Fundację. 

(dalej: „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).  

2. W ramach Programu zostaną przyznane dofinansowania (dalej: „Darowizna” lub 

„Dofinansowanie”) na Wyjazd wakacyjny lub na wypoczynek w miejscu zamieszkania. Wyjazd 

wakacyjny oznacza jednokrotny, kilkudniowy wyjazd poza miejsce zamieszkania, obejmujący 

koszty noclegu, wyżywienia, dojazdu, w którym uczestniczą wszyscy członkowie rodzinnego 

domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej lub wyjazd typu kolonia, w którym 

biorą udział podopieczni. Wypoczynek w miejscu zamieszkania oznacza skorzystanie z 

dostępnych atrakcji typu basen, kino, teatr, wycieczka, sprzęt sportowy dla dzieci lub 

przydomowy plac zabaw przez członków rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-

wychowawczej.  

3. Wysokość Darowizny może wynieść:  

a) do 8 000 zł na wyjazd wakacyjny jednorazowo na jednego Uczestnika, 

b) do 4 000 zł na wypoczynek w miejscu zamieszkania jednorazowo na jednego Uczestnika. 



4. Wysokość przyznanej Darowizny będzie uzależniona od liczby oraz wieku podopiecznych i 

opiekunów Uczestnika. 

5. Uczestnik może aplikować tylko na jedną z wybranych form wypoczynku letniego określonych 

w ust. 3 powyżej. 

6. Do kategorii kosztów kwalifikowalnych w ramach Darowizny na wyjazd wakacyjny zaliczają 

się:  

a) nocleg z wyżywieniem;  

b) koszty dojazdu. 

7. Do kategorii kosztów kwalifikowalnych w ramach Darowizny na wakacje w miejscu 

zamieszkania zaliczają się:  

a) zakup sprzętu sportowego; 

b) zakup biletów wstępu do miejsc kultury (teatr, kino, muzeum); 

c) zakup biletów wstępu do lokalnych atrakcji;  

d) doposażenie placu zabaw. 

8. Warunkiem ubiegania się o Dofinansowanie jest: 

a) wypełnienia formularza aplikacyjnego on-line, dostępnego na stronie 

www.fundacjaorlen.pl w terminie do 17 sierpnia 2020 roku,  

b) posiadanie statusu podopiecznego w aktualnej bazie podopiecznych Fundacji na dzień 

złożenia wniosku, 

c) złożenie wniosku kompletnego i uzasadnionego. 

9. Przystępując do Programu Uczestnik potwierdza, że: 

a) akceptuje warunki Regulaminu,  

b) akceptuje warunki regulaminu przyznawania darowizn przez Fundację ORLEN, 

c) spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Programie.  

10.  Wnioski można składać od 24 czerwca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.  

11. Wnioski będą rozpatrywane w terminie od trzech tygodni od prawidłowego złożenia 

12. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

13.  Termin realizacji Programu mieści się w dniach pomiędzy 24.06.2020 – 31.08.2020. Fundacja 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Programu.  

 

§ 3 

Zasady przyznawania Darowizn 

1. Przy rozpatrywaniu wniosków oceniane będą:  



a) termin ostatniego wyjazdu z Fundacją ORLEN,  

b) częstotliwość uczestnictwa w wypoczynku letnim i zimowym z Fundacją ORLEN, 

c) uzasadnienie wniosku. 

2. Darowizny udzielane w ramach programu podlegają rozliczeniu zgodnie z regulaminem 

przyznawania darowizn przez Fundację dostępnym na stronie https://fundacja.orlen.pl/ 

3. Każdy wydatek musi być potwierdzony fakturą wystawioną na Obdarowanego, a następnie 

rozliczony zgodnie z regulaminem przyznawania darowizn.  

4. Wnioski rozpatrywane będą w odstępach tygodniowych lub dwutygodniowych do czasu 

zakończenia trwania programu. 

5. Zarząd decyduje o przyznaniu Darowizny i o jej wysokości. 

6. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy o uzupełnienie 

treści Wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów. 

7. Fundacja skontaktuje się wyłącznie z Uczestnikami, którym Zarząd Fundacji przyznał 

Darowiznę. 

8. W przypadku decyzji Zarządu Fundacji o przyznaniu Darowizny Uczestnikowi, Darowizna 

zostanie przekazana na mocy odrębnej umowy darowizny określonej w § 4 ust. 1 poniżej, 

zawartej między Uczestnikiem a Fundacją. 

9. Wszelkie ewentualne koszty i opłaty związane z przekazaniem Darowizny ponosi 

Obdarowany. 

§ 4 

Sposób dofinansowania Projektów i rozliczenie 

1. Darowizna zostanie przekazany na mocy umowy darowizny (dalej: „Umowa”) zawartej 

pomiędzy Fundacją, a Uczestnikiem.  

2. Uczestnik, któremu Darowizna została przyznana (dalej: „Obdarowany”) jest zobowiązany do 

wykorzystania otrzymanej Darowizny wyłącznie na cel wskazany w Umowie.  

3. Wykorzystanie Darowizny w innym celu niż określony w Umowie jest niedopuszczalne i 

będzie stanowiło podstawę dla Organizatora do żądania zwrotu Darowizny przez 

Obdarowanego. 

4. Przed podpisaniem Umowy Organizator dopuszcza możliwość zmiany wysokości 

wnioskowanej kwoty Darowizny. Zaakceptowanie i wprowadzenie tych zmian przez 

Uczestnika jest warunkiem udzielenia Darowizny. 

5. Darowizny przekazane będą Obdarowanym po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej 

przez obie strony Umowy, na numer rachunku bankowego podany przez Uczestnika w 

Umowie. 

6. Rozliczenie kosztów powinno być zgodne z celem darowizny wskazanym w Umowie. 

https://fundacja.orlen.pl/


7. Organizatorowi na podstawie Umowy, przysługiwać będzie prawo do zakwestionowania 

wydatków niezgodnych z celem wskazanym w Umowie 

8. Szczegółowe prawa i obowiązki stron, w szczególności w zakresie dotyczącym przekazania i 

rozliczenia Darowizny, zostaną określone w Umowie.  

9. Wszystkie rachunki/faktury dokumentujące koszty powinny zostać wystawione na 

Obdarowanego do dnia zakończenia realizacji działania wskazanego we wniosku najpóźniej 

do 31.08.2020 r.  

10. Darowizna powinna zostać rozliczona do dnia 30.09.2020 

§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, informuje, że jest 

administratorem danych osobowych osób, w tym także podopiecznych Uczestników, 

wskazanych przez Uczestników do kontaktu z Organizatorem. Kontaktowe numery telefonów 

do Organizatora: 22 778 08 53. 

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora służy następujący adres e-mail: 

iodods@orlen.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach: 

a) realizacji zobowiązań opisanych w Regulaminie; 

b) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników w 

celach wskazanych w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Organizatora. 

5. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez Organizatora partnerom oraz 

podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kadrowe, płacowe, 

archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe. 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Programu 

zgodnie z Regulaminem, rozliczenia Programu, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z Regulaminu. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także 

ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, 

a także prawo do odwołania wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których 

mowa w ust. 3 powyżej. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi 

realizację Programu na rzecz Uczestnika. 

10. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy, zaistnieje konieczność przetwarzania  innych 

danych osobowych, danych osobowych innych osób niż osób wskazanych przez Uczestnika 

lub zmiany celu przetwarzania, Organizator i Uczestnik zawrą przed rozpoczęciem 

przetwarzania takich danych odpowiednią, odrębną umowę, której przedmiotem będą 

zasady i warunki ochrony oraz przetwarzania tych danych. 

11. Obdarowany w przypadku zamiaru utrwalenia przez Organizatora przebiegu realizacji 

Darowizny w formie materiału video lub dokumentacji fotograficznej zobowiązuje się uzyskać 

dla Organizatora zgodę osób biorących udział w Programie na nagranie oraz 

rozpowszechnianie ich wizerunku, wyrażoną w formie pisemnej, w przypadku gdy zgoda taka 

będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 6 

Zasady posługiwania się logotypem 

Zasady posługiwania się logotypem lub nazwą Organizatora przez Obdarowanego zostaną 

określone w Umowie.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji (www.fundacja.orlen.pl). 

2. Informacje na temat Programu można uzyskać pod adresami e-mail:  

katarzyna.matysek@@orlen.pl i fundacja@orlen.pl  

3. Złożenie Wniosku w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać Darowiznę w trybie bez 

Wniosku. 

5. Decyzje Zarządu Fundacji w sprawie przyznania Darowizny w Programie są ostateczne, nie ma 

od nich procedury odwoławczej.  

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz regulaminem przyznawania 

darowizn przez Fundację stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 

7. Zarządowi Fundacji przysługuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych 

powodów. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji 

fundacja.orlen.pl. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu wymagają ich opublikowania w 

ten sam sposób.  
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