REGULAMIN PROJEKTU KAWA WRACA NA DOMINIKANĘ
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie „Kawa wraca na Dominikanę” –
możliwość nr 1 , część za którą odpowiada Fundacja Moja Dominikana (zwanym w tym regulaminie
dalej Projektem).
1.2. Pomysłodawcą i organizatorem Projektu jest Fundacja Moja Dominikana z siedzibą w Warszawie przy
ul. Młynarskiej 48 (zwana dalej Fundacją), reprezentowana przez Katarzynę Izydorczyk – Prezesa
Zarządu Fundacji
1.3. Projekt odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 1 czerwca 2016 r. i trwać będzie do
odwołania.
1.4. Regulamin Projektu jest udostępniony na stronie internetowej Fundacji www.mojadominikana.pl oraz
w siedzibie Fundacji.
§ 2 OPIS PROJEKTU
2.1. Projekt „Kawa wraca na Dominikanę” ma na celu uwrażliwianie Polaków, a w szczególności młodych
ludzi na problemy związane z dostępem do edukacji na Dominikanie. Projekt zachęca do zrezygnowania
z zakupu w kawiarni przynajmniej jednej kawy w miesiącu i przeznaczenie tej kwoty na rzecz Fundacji,
która następnie dokona zakupu materiałów edukacyjnych i sportowych dla Szkoły Coral w Cabarete, w
północnej części Republiki Dominikany. Projekt chce uwrażliwić na skalę wartości: odmówienie sobie
jednej kawy, jest odstąpieniem od chwilowej radości związanej z jej wypiciem i przekazaniem niedużej
sumy na edukację Dominikańczyków. Tak mała dla nas kwota, jest bardzo dużą kwotą jako wkład w
zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych i sportowych dla szkolącej się tam młodzieży.
§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
3.1. Uczestnik projektu, który chce przekazać pieniądze na rzecz Fundacji, powinien dokonać przelewu z
tytułu „Kawa wraca na Dominikanę” oraz dopisać swoje imię i nazwisko.
3.2. W czerwcu każdego roku kalendarzowego, Fundacja będzie umieszczać na stronie internetowej Fundacji
listę potrzebnego sprzętu edukacyjnego i sportowego dla szkoły Coral w Cabarete. Uczestnik projektu
spośród tej listy może wybrać sprzęt, na który chce przekazać swoją wpłatę. W tym celu, uczestnik
powinien wysłać maila na adres: kawawraca@mojadominikana.pl i wskazać na jaki sprzęt chce
przekazać swoją wpłatę.
3.3 We wrześniu każdego roku kalendarzowego, Fundacja będzie umieszczać na stronie internetowej
www.mojadominikana.pl, pełną listę zakupionego sprzętu w danym roku.

§ 4 WARUNKI DOKONYWANIA WPŁAT PRZEZ UCZESTNIKÓW
4.1

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji Moja Dominikana:
Bank Spółdzielczy Tarczyn: 55800800082001001101740001
4.2
Istnieje możliwość umieszczenia w nazwie przelewu słowa darowizna i otrzymania od Fundacji
pisemnego potwierdzenia wpłaty darowizny.
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