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Regulamin akcji edukacyjnej „Helpująca klasa 2022”  

organizowanej przez Fundację Avalon w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

I. Postanowienia ogólne 
1. Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (dalej: Organizator akcji) 
ogłasza akcję edukacyjną pt. „Helpująca klasa 2022” dla uczniów szkół podstawowych z 
terenu Polski. 
2. Akcja trwa w roku szkolnym 2021/2022. 
3. Klasy / zespoły klasowe, które zrealizują zadania zgodnie z niniejszym Regulaminem, 
otrzymają certyfikat „Helpującej klasy 2022”.  
 
 
II. Cele akcji  
1. Budowanie poczucia solidarności i wzmacnianie więzi społecznych.  
2. Uczenie dzieci wrażliwości na potrzeby innych. 
3. Rozwijanie empatii i poczucia odpowiedzialności.  
4. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób doświadczających choroby czy 
niepełnosprawności. 
5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.  
6. Rozwijanie umiejętności myślenia projektowego.  
7. Poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość.  
8. Rozbudzanie kreatywności.  
9. Odkrywanie potencjału mediów społecznościowych.  
10. Zdobywanie doświadczenia w prowadzeniu działań promocyjnych.   
11. Zapoznanie uczniów z działalnością Fundacji Avalon i portalu Helpuj.pl. 
 
III. Uczestnicy  
1. W akcji mogą brać udział klasy / zespoły klasowe ze szkół podstawowych z terenu Polski. 
2. Zgłoszenia klasy / zespołu klasowego do akcji dokonuje pracownik szkoły poprzez 
formularz rejestracyjny dostępny tutaj. 
 
IV. Przedmiot akcji edukacyjnej 
1. Przedmiotem akcji jest wykonanie zadania w ramach wyzwania zarejestrowanego i 
przeprowadzonego w portalu Helpuj.pl. 
2. Wyzwanie w portalu rejestruje pracownik szkoły, podając następujące warunki: w ciągu 14 
dni klasa / zespół klasowy zbierze na stronie wyzwania określoną dowolną kwotę na rzecz 
wybranej zbiórki opublikowanej w portalu Helpuj.pl.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=soI18rZWWE2luwDPXXNituS5D7di2-dBjVj9VAALJFhUMTZIUTMyT0FURFVNNzBGU0tKS1lVSlg1Ty4u
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3. W ciągu 21 dni od opublikowania wyzwania w serwisie Helpuj.pl pracownik szkoły może 
przekazać za pośrednictwem platformy Helpuj.pl wykonane przez klasę / zespół klasowy 
zadanie − w postaci zdjęć lub filmu i krótkiego opisu. Rekomendowane zadanie to 
artystyczna realizacja tematu „Helpuję, bo to czuję”.  
4. Wszystkie klasy / zespoły klasowe, które za pośrednictwem pracownika szkoły zgłoszą się 
do akcji i zarejestrują wyzwanie w portalu Helpuj.pl, otrzymają certyfikat „Helpującej klasy 
2022”. 
5. Odrębny certyfikat przyznany zostanie również pracownikowi szkoły, który zgłosił klasę / 
zespół klasowy do akcji i zarejestrował w jej ramach wyzwanie. Pracownik ten otrzyma 
również materiały edukacyjne dotyczące celów akcji.  
 
V. Koordynacja działań 
1. Pracownik szkoły, który zgłosił klasę / zespół klasowy do udziału w akcji i rejestruje 
wyzwanie w portalu Helpuj.pl, pozostaje w stałym kontakcie z koordynatorką akcji ze strony 
Organizatora.  
2. Dane kontaktowe do koordynatorki akcji ze strony Organizatora: Marta Struzik, adres e-
mail: biuro@helpuj.pl, nr tel. 533 317 738.  
 
 
VI. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, 
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000270809, NIP 9522021000, REGON 140815890. 
2. Pracownik szkoły, zgłaszając klasę / zespół klasowy do udziału w akcji, wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w związku z uczestnictwem 
w akcji.   
3. Pracownik szkoły, rejestrując wyzwanie w portalu za pośrednictwem utworzonego konta, 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych w zakresie 
i celach związanych z obsługą konta w serwisie oraz akceptuje Regulamin serwisu Helpuj.pl.   
4. Uczestnik akcji ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych oraz do ich przenoszenia. 
 
VII. Postanowienia końcowe: 
1. Zgłoszenie klasy / zespołu klasowego do akcji jest równoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu Helpuj.pl.  
2. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do: 
a) wykluczenia uczestnika z udziału w akcji w przypadku naruszenia przez uczestnika 
postanowień niniejszego regulaminu; 
b) zmiany formy realizacji opisanego przemiotu akcji w przypadku wprowadzenia ograniczeń 
związanych z pandemią COVID-19 lub zdarzeń wywołanych siłą wyższą – np. awarią lub 
istotnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu serwisu Helpuj.pl.  
3. Organizator akcji nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) realizację działań w ramach akcji przez grupy niezorganizowane lub pozbawione opieki 
pracownika szkoły; 

mailto:biuro@helpuj.pl
https://helpuj.pl/regulamin
https://helpuj.pl/regulamin
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b) wewnętrzną organizację i koordynację działań akcji przez pracownika szkoły;  
c) pozyskanie prawa własności egzemplarza utworu, autorskich praw majątkowych oraz 
zależnego prawa autorskiego od pierwotnych twórców / współtwórców utworów 
przekazanych przez pracownika szkoły lub jakąkolwiek inną osobę.  
4. Certyfikaty, o których mowa w pkt IV ppkt 4 i 5, zostaną wysłane pocztą na adres szkoły po 
zakończeniu wyzwania w portalu Helpuj.pl.  
 
 


