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Regulamin akcji społecznej JEDEN ZA WSZYSTKICH
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Poprzez użycie słowa Akcja w niniejszym regulaminie rozumie się pełną nazwę akcji społecznej tj. Akcja
Społeczna JEDEN ZA WSZYSTKICH.
Organizatorem, autorem oraz koordynatorem Akcji jest MI POLIN / Z POLSKI FUNDACJA. Nowy Świat
49/209. Warszawa 00-042 KRS 0000779233. Poprzez użycie w dalszej części regulaminu znaczenia Fundacja
rozumie się podmiot prawny MI POLIN / Z POLSKI FUNDACJA.
Jedynym właścicielem praw majątkowych oraz praw autorskich do rozwiązań kolorystyczno-plastycznych do
loga, materiałów audiowizualnych, papierowej przypinki, układów kolorystycznych jest Fundacja.
Za akceptację poniższego regulaminu uznaje się fakt pobrania szablonu ze strony przez Uczestnika oraz
przypięcie przypinki do ubrania lub / i innego wybranego przez uczestnika przedmiotu. W tym momencie
osoba korzystająca staje się formalnym Uczestnikiem Akcji.
Udział w akcji społecznej JEDEN ZA WSZYSTKICH jest dobrowolny i bezpłatny.
Za datę początku akcji przyjmuje się 1 kwietnia 2020. Czas trwania akcji jest nieograniczony, a jej charakter
jest jednorazowy. Czas rozpoczęcia Akcji nie jest tożsamy z jej upublicznieniem do wiadomości publicznej za
pośrednictwem mediów, portali oraz innych środków masowego przekazu.
Akcja jest dedykowana każdej osobie w każdym wieku z zastrzeżeniem, że
1. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą przygotować papierową przypinkę pod okiem rodziców,
opiekunów prawnych lub funkcjonariuszy publicznych ze względu na możliwość urazu podczas
przygotowania papierowej przypinki.
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe podczas konstruowania papierowej
przypinki.
2) ZAGADNIENIA PRAWNE
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Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i nie materialne Uczestników Akcji powstałe w
w ramach Akcji, w trakcie trwania akcji i po jej zakończeniu
Uczestnictwo w Akcji oraz sam fakt noszenia papierowej przypinki nie może być stosowany jako element /
symbol / próba uchylenia się od odpowiedzialności administracyjnej, karnej oraz cywilnej za łamanie zasad
kwarantanny oraz innych obowiązujących przepisów i aktów prawnych uchwalonych w celu przeciwdziałania
epidemii COVID-19
Każdy z Uczestników w momencie naruszenia odpowiednich przepisów obowiązujących w celu
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 odpowiada wyłącznie osobiście.
Zabroniona jest sprzedaż gotowych przypinek lub / i szablonu. Poprzez stwierdzenie gotowa przypinka
rozumie się przedmiot wykonany według dostępnej instrukcji, jak również zabroniona jest sprzedaż przypinek
będących imitacją / inspiracją oryginalnego wzoru. Poprzez szablon rozumie się instrukcję wykonania
udostępnioną na stronie internetowej www.jedenzawszystkich.pl
Zabroniona jest modyfikacja oraz zmiana charakteru loga oraz przypinki. Zabroniona jest komercjalizacja
każdego z autorskich rozwiązań Akcji. Nie jest dopuszczalne, aby Uczestnicy biorący udział w Akcji robili to
dla osiągania korzyści materialnych.
Dozwolone jest użycie innych kolorów niż w instrukcji do stworzenia przypinki jako elementu wtórnego, w
momencie gdy Uczestnik nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem.
Autorska koncepcja Akcji jest chroniona prawem autorskich i majątkowym. Naruszenie praw Fundacji będzie
skutkowało odpowiednimi i zdecydowanymi działaniami w oparciu o obecne ustawodawstwo.

3) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu o numerze 1/UZ/04/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 oraz podpisany
przez Zarząd Fundacji. Regulamin obowiązuje od dnia podpisu. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
w każdym momencie trwania Akcji.
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