
Regulamin 1. edycji kampanii CSR 
„AKCJA EDUKACJA - PORZĄDKUJEMY I NIE MARNUJEMY sponsored by BeRawKids!” 

(dalej jako: „Akcja”) 

  

Definicje pojęć:  

Uczestnik Akcji: Placówka edukacyjna - dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, która ma na celu kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci 
i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. Obejmuje 
państwowe i prywatne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, 
policealne, artystyczne oraz szkoły specjalne, szkoły wyższe (uczelnie). 

Organizator: Spółka New Solutions Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 
368713960, NIP: 521-380-13-76, właściciel portalu ubraniadooddania.pl   

Sponsor Akcji:  Purella Superfoods – producent zdrowych i pysznych przekąsek dla dzieci 
BeRAW Kids 

Partner Akcji: Sylwia Majcher, ekoedukatorka, autorka bezpłatnego e-booka 
o niemarnowaniu. Prowadząca portal: sylwiamajcher.pl 

Akcja: Kampania CSR skierowana do 100 placówek edukacyjnych, której celem jest zachęcenie 
podopiecznych placówek do uporządkowania swoich szaf i przekazania w ramach Akcji 
niepotrzebnej odzieży, której kilogramy zamienione zostaną na nagrody rzeczowe 
wymienione w niniejszym Regulaminie. Warunkiem udziału w Akcji jest dokonanie zgłoszenia 
w określonym terminie oraz nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Ubrań zgodnie 
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

Nagroda główna: Trzy Placówki, które osiągną najwyższą ilość zebranych kilogramów, 
w przeliczeniu na jednego podopiecznego, otrzymają 3 równorzędne nagrody, w skład których 
wchodzi: 

● bezpłatny warsztat z live cooking przeprowadzony w placówce Zwycięzcy Akcji przez 
Partnera Akcji 

● bezpłatny warsztat z idei cyrkularności przeprowadzony w placówce Zwycięzcy Akcji 
przez Organizatora Akcji 

● 3x 100 zestawów produktów marki Purella Superfoods – producenta przekąsek dla 
dzieci BeRAW Kids, Sponsora Akcji, składających się z: 100 sztuk zdrowych żelek, 
100 sztuk  zdrowych batoników, 100 sztuk zdrowych smoothie, wysyłanych na adres 
placówki Zwycięzcy Akcji po zakończonej Akcji. Szczegółowa prezentacja produktów 
dostępna na stronie www.przekasakowgang.pl. 

Nagroda gwarantowana: Bezpłatny e-book, z pomysłami i materiałami do szerzenia idei 
niemarnowania w codziennym życiu. 



Termin przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 11.11.2021 do dnia 
17.11.2021. O wyborze placówek biorących udział w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.  

Czas trwania Akcji: Akcja trwa od dnia 17.11.2021 r. do dnia 17.01.2022 r. i oznacza okres, w 
którym możliwe jest przekazanie ubrań na rzecz kampanii dostępnej pod linkiem: 
www.ubraniadooddania.pl/edukacja. Odbiór Ubrań zgłoszony po dacie zakończenia Akcji 
będzie automatycznie anulowany. 

Zwycięzca Akcji: Placówka Edukacyjna, która w terminie od dnia 17.11.2021 do dnia 
17.01.2022 na karcie kampanii www.ubraniadooddania.pl/edukacja przekaże największą ilość 
kilogramów w przeliczeniu na jednego podopiecznego Placówki edukacyjnej.  

Ubrania: Ubrania stanowiące elementy garderoby damskiej, męskiej, dziecięcej, nowe lub 
używane ale nienoszące śladów ponadprzeciętnego, znacznego zużycia czyli bez dziur, bez 
zmechaceń, bez plam, czyste, kompletne, niezniszczone, nadające się do ponownego 
założenia, w ilości nie mniejszej niż 10 kilogramów na jeden karton. Z Akcji wyłączone są buty, 
akcesoria, dodatki typu: paski, torebki, galanteria skórzana.  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Placówek 
edukacyjnych, które zgłosiły chęć przystąpienia do niej i zostały zakwalifikowane. 

 

II. Warunki uczestnictwa w Akcji 

1. Akcja skierowana jest wyłącznie dla państwowych lub prywatnych Placówek 

edukacyjnych.  

2. Warunkiem udziału w Akcji i otrzymania jednej z Nagród głównych jest łączne spełnienie 

następujących warunków:  

a) Przesłanie zgłoszenia chęci udziału w Akcji na adres email: 

edukacja@ubraniadooddania.pl, w zgłoszeniu należy zawrzeć dane: 

i. pełna nazwa Placówki edukacyjnej, 

ii. adres,  

iii. ilość uczniów uczęszczających do Placówki edukacyjnej,  

iv. dane kontaktowe osoby koordynującej zbiórkę – imię i nazwisko, telefon, 

email. 

b) zapoznanie się z Regulaminem Akcji  i jego akceptacja, która następuje poprzez 

rejestrację konta Placówki edukacyjnej w portalu ubraniadoddania.pl. 

c) Przekazanie Ubrań w ramach kampanii „AKCJA EDUKACJA - PORZĄDKUJEMY I NIE 

MARNUJEMY sponsored by BeRawKids!” dostępnej pod linkiem: 

www.ubraniadooddania.pl/edukacja. Aby przekazać Ubrania należy: 

i. wejść na kartę kampanii www.ubraniadooddania.pl/edukacja, 

ii. kliknąć guzik „Pomagam”, 
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iii. wypełnić formularz odbioru kartonów podając: adres odbioru, ilość 

spakowanych kartonów, termin odbioru, 

iv. potwierdzić chęć przekazania Ubrań poprzez kliknięcie guzika „Przekazuję 

darowiznę”. 

Zgłoszenia mogą być dokonywane na dwa sposoby: 

a) Placówka edukacyjna samodzielnie wypełnia formularz na stronie: 
www.ubraniadooddania.pl/edukacja i zamawia odbiór Ubrań z adresu, pod którym 
znajduje się placówka.   

b) Indywidualni uczestnicy, czyli rodzice i opiekunowie podopiecznych mogą dokonać 
zgłoszenia odbioru Ubrań z adresów innych niż adres Placówki edukacyjnej wypełniając 
formularza na stronie: www.ubraniadooddania.pl/edukacja. Warunkiem rozliczenia 
Ubrań na rzecz konta Placówki edukacyjnej jest wpisanie w oknie „Słowa wsparcia” 
pełnej nazwy Placówki edukacyjnej. Zgłoszenia z indywidualnych kont bez podania 
nazwy placówki w polu “Słowa wsparcia” nie zostaną uznane w rankingu.  

 

III. Uczestnictwo w Akcji 

1. Placówka edukacyjna, która dokonała zgłoszenia udziału w Akcji i zostanie 
zaakceptowana przez Organizatora, otrzyma na podany na adres e-mail potwierdzenie 
akceptacji udziału w Akcji wraz Regulaminem oraz szczegółową instrukcją dołączenia do 
Akcji. 

 

IV. Ubrania 

1. Odzież kwalifikująca się do wzięcia udziału w Akcji: elementy garderoby damskiej (swetry, 
bluzki, bluzy, T-shirty, spodnie, spódnice, sukienki, kurtki i płaszcze), męskiej (swetry, 
marynarki, garnitury, T-shirty, spodnie, kurtki, płaszcze), dziecięcej (spodnie, spódnice, 
swetry, kurtki, płaszcze, T-shirty, bluzy ), nowe lub używane ale nienoszące śladów 
ponadprzeciętnego, znacznego zużycia czyli bez dziur, bez zmechaceń, bez plam, czyste, 
kompletne, niezniszczone, nadające się do ponownego założenia, w ilości nie mniejszej niż 
10 kilogramów w jednym kartonie. 

2. Z Akcji wyłączone są buty, akcesoria, dodatki typu: paski, torebki, galanteria skórzana.  

 

V. Nagrody w Akcji 

1. Organizator wraz ze Sponsorem Akcji zapewniają Nagrodę gwarantowaną przekazaną do  
wszystkich Placówek edukacyjnych, które wyrażą chęć wzięcia udziału w Akcji, bez względu 
na decyzję kwalifikującą.  

2. Dla trzech Placówek edukacyjnych, w których zostanie zebrana największa ilość 
kilogramów w przeliczeniu na jednego ucznia przewidziano:  
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a) bezpłatny warsztat z live cooking przeprowadzony w placówce Zwycięzcy Akcji 
przez Partnera Akcji, 

b) bezpłatny warsztat z idei cyrkularności przeprowadzony w placówce Zwycięzcy 
Akcji przez Organizatora Akcji, 

c) 3x 100 zestawów produktów marki Purella Superfoods – producenta przekąsek 
dla dzieci BeRAW Kids, Sponsora Akcji, składających się z: 100 sztuk zdrowych 
żelek, 100 sztuk  zdrowych batoników, 100 sztuk zdrowych smoothie, wysyłanych 
na adres placówki Zwycięzcy Akcji po zakończonej Akcji. Szczegółowa prezentacja 
produktów dostępna na stronie www.przekasakowgang.pl. 

3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w terminie 30.01.2022 r. z zastrzeżeniem, iż termin ten 
może zostać wydłużony do 14 dni roboczych, z uwagi na płynność dokonywania ważeń 
kartonów zgłoszonych w ramach Akcji w terminie 17.01.2022.  

 

VI. Termin przekazania nagród 

1. Wysyłka Nagrody gwarantowanej, bezpłatnego e-booka, nastąpi w terminie 30.01.2022 
wraz z podsumowaniem całej Akcji. 

2. Termin wręczenia Nagród głównych będzie ustalany indywidualnie ze Zwycięzcami Akcji 
poprzez kontakt telefoniczny, nie później niż do dnia 14.02.2022. 

 

VII. Reklamacje i roszczenia 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail: 
edukacja@ubraniadooddania.pl do dnia 24.01.2022 r. (decyduje data wysłania reklamacji 
na adres e-mail). 

2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, a Uczestnicy Akcji są 
informowani przez Organizatora o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni 
od złożenia przez Uczestnika Akcji reklamacji.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom 
Akcji na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 
www.ubraniadooddania.pl/edukacja. 

2. Uczestnicy Akcji akceptując Regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 
przez Organizatora i Sponsora, danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji oraz 
poinformowania o wynikach oraz nagrodach dla Uczestników w trakcie jej trwania oraz 
w wymienieniu Uczestników w rankingu Akcji. 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb 
uczestnictwa w Akcji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane 
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przez okres niezbędny do realizacji Akcji. Osobom udostępniającym dane przysługuje 
prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.   

4. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie 
danych osobowych, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000).   

5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest 
Organizator oraz Sponsor, których zakres odpowiedzialności i zakres czynności związany 
z przetwarzaniem danych, jest tożsamy i stanowią oni współadministratorów 
w rozumieniu art. 26  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane tych osób przetwarzane będą 
wyłącznie na potrzeby Akcji.    

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych 
osobowych lub ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018.1000).   

7. Wszelkie treści zawarte w materiałach promocyjnych czy reklamowych Akcji mają 
charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte 
w niniejszym Regulaminie.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe 
przepisy prawa. 


