Regulamin akcji charytatywnej
„#AktywnieDlaAni”

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia akcji charytatywnej „#AktywnieDlaAni” (zwanej
dalej „Akcją”).
2. Organizatorem „Akcji” jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800
Kalisz, reprezentowany przez Jarosława Wujkowskiego – dyrektora ODN w Kaliszu.
3. „Akcja” ma charakter wirtualny i odbywa się w terminie od 10.02.2022 r. do 12.03.2022 r. na terenie całej
Polski.
4. Celem „Akcji” jest uzbieranie 1000 aktywności, które następnie zostaną wymienione na wsparcie
finansowe dla chorej Ani Mrówczyńskiej, podopiecznej Fundacji Mam serce oraz motywowanie
uczestników „Akcji” do codziennej aktywności ruchowej.
II. Uczestnicy
1. Akcja ma charakter publiczny i jest przeznaczona dla ogółu społeczeństwa.
2. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
III. Dołączenie do akcji
1. Przed dołączeniem do „Akcji” należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Dołączenie do „Akcji” oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Aby wziąć udział w „Akcji” uczestnik powinien:
a. zrobić zdjęcie podczas swojej codziennej aktywności,
b. umieścić zdjęcie w jednym z miejsc: Tablica Facebook, Wydarzenie „Akcji” na Facebooku, Instastory
na Instagramie, zdjęcie na Instagramie,
c. oznaczyć zdjęcie #AktywnieDlaAni
4. Uczestnicy dołączają do „Akcji” indywidualnie.
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IV. Zasady akcji
Uczestnicy rejestrują swoją codzienną aktywność, np.: spacery, marszobiegi, biegi oraz przejazdy na
rowerach lub hulajnogach, itp. poprzez wykonanie zdjęcia, umieszczenie go w ww. serwisach
społecznościowych i oznaczenie hasztagiem #AktywnieDlaAni.
Rejestrowane aktywności są zliczane do ogólnej puli zebranych aktywności przez wszystkich uczestników.
Wszystkie kategorie aktywności sportowych są traktowane na równi.
Aby aktywności zostały zarejestrowane, muszą zostać umieszczone zgodnie z zapisami Regulaminu
określonymi w punkcie III. 3. najpóźniej do 12 marca 2022 r do godziny 23.59.
Zebranie 1000 aktywności oznaczonych #AktywnieDlaAni oznacza przekazanie środków finansowych na
pomoc dla chorej Ani Mrówczyńskiej, podopiecznej Fundacji Mam serce.

V. Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania „Akcji” wszelkiego rodzaju pytania dotyczące wydarzenia mogą być zgłaszane drogą
mailową na adres e-mail: jerzy.szukalski@odn.kalisz.pl
2. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.uwagaedukacja.pl
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