
Regulamin konkursu “Zdobądź Zwierzakobusa” 

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w konkursie „Zdobądź Zwierzakobusa” 

(„Konkurs”), organizowanym przez portal RatujemyZwierzaki.pl, prowadzonym przez Fundację 

Siepomaga, z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań, zidentyfikowaną 

następującymi numerami: KRS 0000396361, Regon 301929504, NIP 7831681710, ( „Organizator”). 

Konkurs prowadzony jest na obszarze Polski w portalu ratujemyzwierzaki.pl („Portal”) Czynności 

związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu przeprowadza Organizator. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 24.11.2020 (od godziny publikacji skarbonek w Portalu 

do 24.12.2020 r., kiedy to Organizator poprzez serwis Facebook ogłosi wyniki konkursu. W sprawach 

związanych z przebiegiem Konkursu można kontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość 

na adres email: kontakt@ratujemyzwierzaki.pl. 

 

Uczestnicy konkursu 

1. Do konkursu przystępuje 16 wybranych przez Organizatora Organizacji (Partnerów w rozumieniu 

Regulaminu Ratujemyzwierzaki.pl), których lista dostępna jest w złączniku nr 1 do Regulaminu. 

Organizacje były wskazywane przez  użytkowników Portalu („Darczyńcy”) od marca 2020 r. w 

Organizator dokonując wyboru Organizacji wziął pod uwagę Organizacje, które otrzymały 

najwięcej wskazań użytkowników Portalu oraz własne doświadczenia współpracy z 

Organizacjami. 

2.  W ramach Konkursu 5 spośród 16 Organizacji otrzyma samochód interwencyjny. - Zwierzakobus 

- służący do transportu zwierząt. Środki na zakup Zwierzakobusów pochodzić będą ze środków 

zgromadzonych przez Organizatora w ramach z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

jakie podatnicy przekazali na rzecz Organizatora w związku z celami realizowanymi w ramach 

Portalu. Środki te pozwalają na zakup i przekazanie 5 Zwierzakobusów. 

Przebieg Konkursu, zadanie konkursowe, nagrody 

3. Aby zdobyć Zwierzakobusa, Organizacje muszą założyć swoje skarbonki (w rozumieniu 

postanowień Regulaminu RatujemyZwierzaki.pl) w Portalu a następnie zamieścić na nich filmik, 

na którym krótko opowiedzą o swojej działalności i pokażą swoich podopiecznych, zachęcając do 

wsparcia skarbonki. Czas na stworzenie filmiku i skarbonki Organizacje mają do godziny 9:00 

rano, 24.11.2020. Termin ten jest nieprzekraczalny, a te organizacje, które go przekroczą, zostaną 

wyeliminowane z udziału w Konkursie.  

4. Zwierzakobusy zdobędzie pięć Organizacji, które w czasie trwania Konkursu kolejno zostaną 

wsparte przez największą liczbę Darczyńców  w ramach swoich skarbonek, o jakich mowa w pkt 

1. Liczy się liczba pojedynczych wpłat, dokonywanych przez unikalnych Darczyńców, a nie 

wysokość zebranej kwoty. Wpłaty dokonywane przez jednego Darczyńcę, niezależnie od ich 

liczby w ramach danej skarbonki, liczone są jako jedna wpłata.  

5. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9:00 rano 24.11.2020 wraz z założeniem skarbonek przez 

organizacje i zatwierdzeniem ich przez Administratora. Konkurs Trwa do 23.12.2020 do północy. 

6. 24.12.2020 Organizator w serwisie Facebook ogłosi, które organizacje otrzymają Zwierzakobusy. 

7. Administrator skontaktuje się z Organizacjami, które otrzymają Zwierzakobusy, celem ustalenia 

szczegółów ich wydania.  

 

 

Inne 
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8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu 

RatujemyZwierzaki.pl.  

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Organizacji z konkursu, jeśli otrzyma 

informacje wraz z potwierdzającymi je dokumentami, świadczące o tym, że Organizacja narusza 

Regulamin RatujemyZwierzaki.pl. 

10. Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd 

powszechny w Poznaniu. 

 

 

Załącznik nr 1 – Lista Organizacji 

1. Komitet Pomocy dla Zwierząt - Przystań Ocalenie 
2. Fundacja Zwierzęca Polana  
3. Fundacja Kot – koty otoczone troską 
4. Fundacja Ostatnia Przystań 
5. Fundacja Azyl Koci Świat 
6. Fundacja Felineus 
7. Fundacja Człowiek dla Zwierząt 
8. Fundacja Wzajemnie Pomocni 
9. Fundacja Bezdomniaki 
10. Fundacja Po Ludzku Do Zwierząt - Przyjazna Łapa 
11. Puchaty Patrol – Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowan 
12. Fundacja Masz Nosa – Pomagamy zwierzętom 
13. Fundacja Przytulisko Znajdki K/Radzymina 
14. Fundacja Kundelek 
15. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Suwałki 
16. Fundacja Medor – Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt 
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