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Regulamin prowadzenia zbiórki funduszy na rzecz odbudowy ¿aglowca Generaù Zaruski.
1.

Stowarzyszenie Edukacja pod Ýaglami prowadzi publiczn¹ zbiórkê funduszy na rzecz odbudowy ¿aglowca Generaù
Zaruski na podstawie zezwolenia wydanego przez MSWiA.

2.

W zbiórce mo¿e wzi¹ã udziaù ka¿dy, kto od Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami otrzyma i przyjmie zaproszenie
i upowa¿nienie do prowadzenia zbiórki.

3.

Wszyscy prowadz¹cy zbiórkê pracuj¹ nieodpùatnie, na zasadzie wolontariatu i nie mog¹ czerpaã ¿adnych korzyœci
maj¹tkowych z tytuùu uczestnictwa w zbiórce publicznej na rzecz odbudowy ¿aglowca Generaù Zaruski.

4.

Ka¿dy prowadz¹cy zbiórkê wolontariusz otrzymuje legitymacjê, która upowa¿nia go do zbierania funduszy.

5.

Wolontariusz caùkowicie odpowiada za swoje czyny.

6.

Wolontariusz dziaùa na rzecz Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami, a nie w jego imieniu.

7.

Stowarzyszenie Edukacja pod Ýaglami zobowi¹zane jest zapewniã wolontariuszowi zgodnie ze swoimi mo¿liwoœciami
materiaùy niezbêdne do przeprowadzenia zbiórki tj. skarbony stacjonarne, plomby do zabezpieczenia skarbon,
legitymacjê oraz wzory protokoùów opró¿niania skarbon.

8.

Zbiórka mo¿e byã prowadzona w miejscach publicznych za zgod¹ wùaœcicieli terenu lub organizatorów imprez
odbywaj¹cych siê na terenie, na którym zbiórka ma byã prowadzona. Za ka¿dym razem miejsce i czas prowadzenia
zbiórki musi byã uzgodniony ze Stowarzyszeniem Edukacja pod Ýaglami.

9.

Wszystkie skarbony stacjonarne powinny zostaã opró¿nione przez uprawnione komisje, a œrodki z nich zebrane
powinny zostaã wpùacone na podany w pkt 10 rachunek Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami najpóêniej do dnia
09.03.2010.

10. W celu opró¿nienia skarbony stacjonarnej:
-

prowadz¹cy zbiórkê wolontariusz zbiera komisjê, w skùadzie minimum dwóch osób upowa¿nionych przez
Stowarzyszenie Edukacja pod Ýaglami do prowadzenia zbiórki.

-

opró¿nienie skarbony mo¿e nast¹piã w miejscu publicznym zapewniaj¹cym mo¿liwie jak najwiêksze bezpieczeñstwo
i jawnoœã przeliczenia zebranych funduszy: (siedziba lub jakikolwiek lokal u¿ytkowany przez MOSiR w Gdañsku
bêd¹cy armatorem ¿aglowca Generaù Zaruski, stacja telewizyjna, redakcja gazety, radia etc. lokalny oddziaù
jakiegokolwiek banku, oddziaù Poczty Polskiej, siedziba lub lokal u¿ytkowany przez Stowarzyszenie Edukacja pod
Ýaglami.)

-

komisja przecina plombê, przelicza zawartoœã skarbony i wpùaca zebrane fundusze na specjalny rachunek bankowy
Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami w XVIII Oddziale Banku Pekao S.A. w Warszawie nr:
33 1240 2063 1111 0010 0539 7834. W tytule przelewu nale¿y wpisaã: „Zaruski zbiórka publiczna - skarbona nr ....”
Oryginaù lub czyteln¹ kserokopiê dowodu wpùaty nale¿y doù¹czyã do protokoùu otwarcia skarbony.

-

po opró¿nieniu skarbony komisja zakùada na ni¹ now¹ plombê.

-

wszystkie informacje na temat przeprowadzonej zbiórki wpisywane s¹ do protokoùu otwarcia skarbony, w tym:
dane wolontariusza prowadz¹cego zbiórkê, data i miejsce zbiórki, numer skarbony i data jej otwarcia, numer
przeciêtej plomby i jej stan, suma zebranych funduszy i data ich wpùaty na wskazany w pkt 10 rachunek
Stowarzyszenia, numer nowej plomby oraz dane osób wchodz¹cych w skùad komisji. Wypeùniony i podpisany
protokóù otwarcia skarbony wraz z oryginaùem lub czyteln¹ kserokopi¹ dowodu wpùaty œrodków na wùaœciwy
rachunek bankowy komisja wysyùa na adres:
Stowarzyszenie Edukacja pod Ýaglami
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa

11. Opró¿nienie skarbony nastêpuje za ka¿dym razem na wezwanie Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami, lub gdy
zostanie zapeùniona lub w sytuacji, gdy skarbona jest przekazywana kolejnemu wolontariuszowi prowadz¹cemu zbiórkê.
12. Wolontariusz prowadz¹cy zbiórkê obowi¹zany jest doùo¿yã wszelkiej starannoœci, aby wykorzystywaã powierzon¹ mu
skarbonê zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zapewniã jej mo¿liwie najwiêksze bezpieczeñstwo.
13. W przypadku niekontrolowanego otwarcia skarbony (np. w wyniku wypadku) z uwagi na wyj¹tkowe okolicznoœci
wolontariusz prowadz¹cy zbiórkê upowa¿niony jest do dziaùania jednoosobowo. W takiej sytuacji powinien natychmiast
zgùosiã zdarzenie Stowarzyszeniu Edukacja pod Ýaglami oraz przeliczyã i zabezpieczyã zawartoœã skarbony,
a nastêpnie wpùaciã zgromadzone fundusze i sporz¹dziã protokóù zgodnie z procedur¹ otwarcia skarbony opisan¹
w pkt 10. Dodatkowo w protokole otwarcia skarbony powinien opisaã zaistniaùe zdarzenie w rubryce „Uwagi”.
14. Wszystkie informacje dotycz¹ce prowadzenia zbiórki publicznej na rzecz odbudowy ¿aglowca Generaù Zaruski
zamieszczone s¹ na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacja pod Ýaglami:
http://epz.pl/general-zaruski,11/zbiorka-publiczna,45/ a adresem kontaktowym jest e-mail: miki@epz.pl

