Regulamin akcji edukacyjnej „Helpuj z klasą!”
organizowanej przez Fundację Avalon w roku szkolnym 2022/2023

I. Postanowienia ogólne
1. Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym Ul. Michała Kajki 80/82/1 04620 Warszawa (dalej nazywana: Organizator) ogłasza akcję edukacyjną pt. „Helpuj z klasą!”
dla uczniów szkół podstawowych z terenu Polski.
2. Akcja trwa od 16.11.2022 r. do 13.02.2023 r.
3. Klasa Uczestników, którzy zgłoszą się i zrealizują przedmiot akcji zgodnie z niniejszym
regulaminem otrzyma certyfikat uczestnictwa w akcji „Helpuj z klasą!”.

2. Uczestnicy
W akcji mogą brać udział uczniowie Szkół podstawowych z terenu Polski w grupach
składających się z przynajmniej z 8 uczniów pod opieką nauczyciela lub opiekuna kółka
zainteresowań, zwanego dalej Pracownikiem Szkoły. Pracownik Szkoły może zgłosić dowolną
liczbę grup Uczestników.

3. Cele akcji:
1. Uczenie dzieci wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i przewlekle
chorych oraz kształtowanie pozytywnej postawy względem tych osób.
2. Rozwijanie empatii i poczucia odpowiedzialności.
3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
4. Rozwijanie umiejętności myślenia projektowego.
5. Rozwijanie poczucia sprawczości u dzieci i młodzieży poprzez wpływ na otaczającą
rzeczywistość.
6. Rozbudzanie kreatywności.
7. Zapoznanie uczniów z misją Fundacji Avalon i portalu Helpuj.pl.
4. Przedmiot akcji edukacyjnej
1. Przedmiotem akcji jest przeprowadzenie zajęć o pomaganiu na podstawie materiałów
edukacyjnych przygotowanych przez Organizatora, a następnie wykonanie zadania w ramach
wyzwania zarejestrowanego i przeprowadzonego w portalu Helpuj.pl zgodnie z
harmonogramem podanym w pkt . 4.
2. Wyzwanie w portalu rejestruje Pracownik Szkoły podając następujące warunki: w
określonym przez siebie czasie, nie dłuższym niż czas trwania zbiórki, Uczestnicy zbiorą na
stronie wyzwania zadeklarowaną przez siebie kwotę na rzecz wybranej zbiórki
opublikowanej w portalu Helpuj.pl.

3. Do zakończenia wyzwania w serwisie Helpuj.pl Pracownik Szkoły może przekazać za
pośrednictwem platformy Helpuj.pl wykonane przez Uczestników zadanie − w postaci zdjęć
lub filmu i krótkiego opisu. Rekomendowane zadanie to artystyczna realizacja tematu
„Pomoc ma Moc”.
4. Klasa Uczestników którzy za pośrednictwem Pracownika Szkoły zgłoszą się do akcji
i zarejestrują wyzwanie w portalu Helpuj.pl, otrzyma certyfikat akcji „Helpuj z klasą!”.
5. Odrębny certyfikat przyznany zostanie również Pracownikowi Szkoły, który zgłosił
Uczestników i zarejestrował ją ramach wyzwania. Pracownik Szkoły otrzyma również
materiały edukacyjne dotyczące celów akcji.
6. Przebieg i terminy/harmonogram akcji:
1. Rozpoczęcie akcji 16.11.2022 r.
2. Zgłoszenia Uczestników do akcji dokonuje Pracownik Szkoły w terminie od 16.11.2022 r.
poprzez formularz rejestracyjny dostępny [tu będzie link].
3. Końcowy termin do zgłaszania Uczestników upływa w dniu 14.12.2022 r.
4. Do dnia 14.01.2023 r. Pracownik Szkoły rejestruje w portalu Helpuj.pl wyzwanie do
wybranej przez Uczestników zbiórki, spełniające warunki opisane w pkt 4 ust 2, w którym
Uczestnicy mogą zadeklarować wykonanie zadania – opisanego w pkt . 4 ust. 3.
Zakończenie akcji 13.02.2023 r.

7. Koordynacja działań
1. Pracownik Szkoły, który zgłosił Uczestników 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: Zuzanna Makowska,
adres e-mail: biuro@helpuj.pl, nr tel. 533 317 738

1. Administratorem danych osobowych Pracownika Szkoły i Uczestników 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 Uczestników do udziału w akcji, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych swoich jak i Uczestników 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.
9. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie Uczestników do akcji jest równoznaczne z przyjęciem i potwierdzeniem
warunków niniejszego regulaminu oraz Regulaminu serwisu Helpuj.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wykluczenia Uczestnika z udziału w akcji w przypadku naruszenia przez uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;
b) zmiany formy realizacji opisanego przedmiotu 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 i nie ponosi odpowiedzialności za:
a) realizację działań w ramach akcji przez grupy niezorganizowane lub pozbawione opieki
Pracownika Szkoły;
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 . 4 ust. 4 i 5, zostaną wysłane pocztą tradycyjną na
adres szkoły do 27.02.2023
Warszawa dnia 14.11.2022 roku.
Zarząd Fundacji

Załączniki:
1. Zgoda Rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w akcji „Helpuj z klasą!”

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa)
………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
w akcji edukacyjnej „Helpuj z klasą!”, akceptuję Regulamin akcji i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów
organizacyjnych i promocyjnych akcji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. Zm./

……………………………………………….
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

