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REGULAMIN AKCJI „SPOTYKAMY si ę, by POMAGAĆ” 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady uczestnictwa w akcji „SPOTYKAMY 
się, by POMAGAĆ” (zwana dalej „Akcją”) oraz określa prawa i obowiązki darczyńców i koordynatora 
Akcji. 

2. Akcja jest realizowana przez Radę Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether w ramach zbiórki 
organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną  z siedzibą w Warszawie (00-145 Warszawa,  
al. Solidarności 78A, KRS: 0000136833) (zwana dalej „PUH”) pn. SOS Ukraina na cele związane  
z pomocą dzieciom z Ukrainy w ramach Programu Pajacyk, czyli program wsparcia żywnościowego, 
zapewniającego ciepłe posiłki dzieciom z Ukrainy uczących się w szkołach oraz zapewnienie im 
pomocy psychospołecznej.   

3. Akcja jest realizowana w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku. Koordynator może 
przedłużyć czas obowiązywania Akcji o kolejny okres, o czym poinformuje jej uczestników  
za pośrednictwem serwisu internetowego www.rpsiw.pl.  

4. Uczestnikiem Akcji mogą być przedsiębiorcy zajmujący się organizacją spotkań, podróży służbowych  
i motywacyjnych, eventów, targów, kongresów, konferencji i innych podobnych przedsięwzięć, a także 
przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie i organizatorzy wydarzeń rozrywkowo-artystycznych 
(zwani dalej „Darczyńcami” lub „Uczestnikami”).  

5. Przystępujący do Akcji deklarują przeznaczenie w formie darowizny określonej w pkt 7 Regulaminu 
części dochodu uzyskanego w ramach swojej działalności w okresie, o którym mowa w pkt. 3 
Regulaminu.    

6. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. Każdy Darczyńca 
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, który jest dostępny na stronie 
Koordynatora www.rpsiw.pl/HELPzone.  

7. Darczyńcy dokonują wpłaty darowizny do PAH według poniżej określonych zasad: 

a. przedsiębiorcy zajmujący się organizacją własnych spotkań (kongresów, konferencji i innych 
podobnych przedsięwzięć), wydarzeń rozrywkowo-artystycznych i sportowych lub innych 
wydarzeń, w tym masowych –  w wysokości minimum 1,00 zł lub więcej od osoby, która zakupiła 
bilet i dokonała opłaty za udział w powyższych przedsięwzięciach,  

b. przedsiębiorcy zajmujący się organizacją targów organizowanych w centrach wystawienniczo – 
targowych, a także wynajmujący powierzchnie targowe lub zajmujący się organizacją targów we 
własnym zakresie  – w wysokości minimum 1,00 zł lub więcej od wynajętego i opłaconego metra 
kw. powierzchni targowej, w tym przeznaczonej na organizację wydarzenia targowego przez 
zewnętrznego organizatora, który dokonał uregulowania należności z tego tytułu.  

8. Wpłaty darowizny należy dokonać na konto PAH:  

Alior Bank S.A.02 2490 0005 0000 4600 8316 8772  
 
do dnia 31 grudnia  2022 r. z dopiskiem „strefapomocy_program_pajacyk_ nazwa imprezy/data imprezy 
za pośrednictwem operatora płatności PAH w tym także : PayU na stronie 
https://www.pah.org.pl/wplac/ Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy 
operatora płatności dostępne na stronie PAH.  

9. W ramach udziału w Akcji oraz propagowania jej celu, Darczyńcy będą prowadzić nieodpłatną aktywną 
promocję Akcji oraz zbiórki PAH wśród swoich klientów oraz kontrahentów. W tym celu, każdy 
Uczestnik jest uprawniony do używania logo Akcji i krótkiego jej opisu zgodnie z załącznikiem do 
Regulaminu, a także posługiwania się tytułem Uczestnika Akcji. Darczyńcom przysługuje prawo 
wykorzystywania innej identyfikacji wizualnej lub słownej Akcji udostępnionej przez Koordynatora,  
w szczególności hashtagi: #strefaPOMOCY, #HELPzone,  #SPOTKANIAdlaUkrainy, 
#MeetingsforUkraine, #PracujemybyPomagać. Koordynator udostępni Darczyńcom  w serwisie 
www.rpsiw.pl wersję elektroniczną logotypu/identyfikacji wizualnej Akcji. Koordynator oświadcza, że 
przysługują mu wszelkie prawa do znaków towarowych, logotypów czy innej identyfikacji wizualnej Akcji 
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przekazywanych Darczyńcom i jest uprawniony do udzielania zgody na wykorzystywania przez 
Darczyńców tych materiałów w zakresie co najmniej objętym niniejszym Regulaminem 

10. Darczyńcy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnionych logotypów, opisów lub innej identyfikacji 
wizualnej lub słownej Akcji wyłącznie w celu realizacji promocji o której mowa pkt. 9 Regulaminu,  
a także po jej zakończeniu jedynie w zakresie informacji archiwalnych związanych z udziałem 
Darczyńcy w Akcji.  

11. Administratorem danych Darczyńców w ramach zbiórki realizowanej przez PAH, o której mowa pkt. 2 
Regulaminu jest Polską Akcję Humanitarną z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 78A zgodnie  
z klauzula informacyjną zamieszczoną na stronie PAH w zakładce Polityka prywatności: 
https://www.pah.org.pl/polityka-prywatnosci/ 

12. W sprawach nieunormowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 
Kwestie sporne związane z udziałem w Akcji rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby 
Koordynatora. 

13.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do rezygnacji z udziału w Akcji w każdym czasie, 
jednak rezygnacja z udziału nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o zwrot dokonanej darowizny na 
rzecz PAH. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. Koordynatorowi przysługuje uprawnienie  
do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym Koordynator poinformuje Darczyńców  
za pośrednictwem serwisu internetowego www.rpsiw.pl.  

Załącznik: logotyp i opis Akcji  

 


