
REGULAMIN PROJEKTU 
„ZOSTAŃ MECENASEM KSIĄŻKI Gdy się ma naście lat…” 

 
WSTĘP 

Niniejszy regulamin projektu fundatorskiego pn. „Zostań Mecenasem Książki Gdy się ma naście lat..” zwany 
dalej „Regulaminem” określa zasady i zakres zobowiązań pomiędzy Fundacją Gdańską, a osobami 
prawnymi lub fizycznymi, nabywającymi w ramach projektu tytuł „Mecenasa Książki Gdy się ma naście lat..” 
 
Projekt powstał z myślą o osobach prywatnych, które uczęszczały do I Liceum Ogólnokształcącego w 
Gdańsku, chcą opowiedzieć swoją historię lub przytoczyć historię związaną z liceum, są z niego dumni oraz 
chcą wspierać wydanie najnowszej książki Jana Hlebowicza „Gdy się ma naście lat… Historia I Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku w latach 1945–1989”.  
 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Fundacji Gdańskiej – rozumie się przez to Fundację Gdańską z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy 
ul. Długi Targ 28/29, KRS: o numerze NIP 5832627498 

2. Mecenasie – rozumie się przez to osobę, która w ramach projektu zawiera umowę sponsoringu z 
Fundacją Gdańską.  
 

§1 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Niniejsze przepisy Regulaminu mają zastosowanie dla osób prawnych i fizycznych przy 

uwzględnieniu przepisów dotyczących umów sponsoringowych oraz przepisów podatkowych, 
związanych ze sprzedażą usług promocyjnych.  

2. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie 
elektronicznej na stronie www.fundacjagdanska.pl oraz dokonanie niezbędnych formalności.  

3. Do projektu może przystąpić każda osoba prawna i fizyczna, nabywając tym samym tytuł 
„Mecenasa Książki Gdy się ma naście lat..” i przysługujące w związku z tym świadczenia.  

 
 

§2 
MECENAT KSIĄŻKI Gdy się ma naście lat…” 

 
1. Mecenas Książki Gdy się ma naście lat… jest tytułem sponsorskim, który Sponsor otrzymuje w 

związku z zawartą umową sponsoringową. 
2. Świadczenie dot. tytułu Mecenasa jest świadczeniem ograniczonym, a jego zakres jest wskazany §2 

pkt 3. 
3. W ramach tytułu Sponsor nabywa:  

a. spersonalizowany tekst (maksymalnie 1000 znaków) napisany po konsultacji z autorem, 
zredagowany przez wydawnictwo; 

b. umieszczenie swojego zdjęcia w książce; 
c. egzemplarz promocyjny (z możliwością autografu oraz dedykacji od autora). 

4. Sponsor ma obowiązek:  
a. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się do pobrania na stronie 

internetowej www.fundacjagdanska.pl poprzez podanie danych tj.: imię i nazwisko, miasto, 
adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres, NIP. Wypełnienie formularza oznacza zgodę 
na postanowienia Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie 
informacji drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza Sponsor otrzyma informację 
zwrotną na adres e-mail podany w formularzu.  

b. Podpisać jednorazową umowę sponsoringową z Operatorem oraz wnieść opłatę w 
wysokości 300 zł brutto za wskazane świadczenia na podstawie wystawionej przez 
Operatora faktury VAT. 

c. Napisać tekst, który będzie zamieszczony w książce „Gdy się ma naście lat…” 
d. Dostarczyć zdjęcie niezbędne do umieszczenia w książce w rozdzielczości oraz formacie 

podanej przez Operatora. 
5. Odpowiedzialność Sponsora:  



a. Sponsor ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w 
formularzu zgłoszeniowym. 

b. Sponsor ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawa autorskie do dostarczonego tekstu i 
zdjęcia użytych w książce „Gdy się ma naście lat…” 

 
 

§3 
PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 

 
1. Operator w ramach realizacji projektu jest zobowiązany do:  

a. Umieszczenia spersonalizowanego tekstu (maksymalnie 1000 znaków) napisanego po 
konsultacji z autorem w książce „Gdy się ma naście lat…”; 

b. Redakcji tekstu; 
c. Umieszczenie zdjęcia Mecenasa w książce; 
d. Przekazania egzemplarza promocyjnego książki (z możliwością autografu oraz dedykacji 

od autora). 
e. Ochrony i przechowywania danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,  
f. Uzgodnienia ze Sponsorem szczegółów realizacji projektu. 
g. Rozwiązania umowy sponsoringowej oraz zwrotu wpłaconych środków przez Sponsora w 

przypadku braku możliwości realizacji projektu z przyczyn niezawinionych przez 
Operatora.  

2. Operator ma prawo do:  
a. Zmiany formy świadczonych usług (których wartość będzie niemniejsza niż pierwotnie 

ustalonego świadczenia) z przyczyn, których Operator nie był w stanie przewidzieć w 
momencie podpisania umowy, o czym Sponsor zostanie poinformowany przez Operatora.  

3. Czynności związane z realizacją projektu wymienione w ust. 1 i 2 będą możliwe do realizacji po 
spełnieniu obowiązków Sponsora określonych w § 2 ust. 4 i 5.  

4. Odpowiedzialność Operatora:  
a. Operator odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń lub 

zaświadczeń niezbędnych do realizacji projektu.  
5. Operator nie ma prawa wyemitować więcej niż 100 szt. pakietów – Mecenatu Książki „Gdy się ma 

naście lat...”  
 

§6 
PROCES UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Wszystkie działania związane z ustaleniem świadczeń odbywają się indywidualnie poprzez 

kontakt osoby wyznaczonej przez Operatora ze Sponsorem. 
2. Operator jest administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 

danych osobowych, z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących gwarancji wglądu do 
danych, poprawiania danych i ochrony przetwarzania danych.  

 
§7 

TERMINY 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 30.12.2020 r. 
2. Termin rozpoczęcia projektu oraz obowiązywania niniejszego regulaminu: 30.12.2020 r. 
3. Termin zakończenia projektu oraz obowiązywania niniejszego regulaminu wygasa z wygaśnięciem 

umowy mecenatu.  
4. Termin zakończenia może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych ze strony Operatora, których 

Operator nie był w stanie przewidzieć w dniu rozpoczęcia projektu. 


