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1.Organizatorem zbiórki publicznej jest Fundacja Geriatrics z siedzibą w Krakowie.  

2.Zbiórka publiczna w ramach akcji promocyjnej może używać nazwy „Złotówka na 

aktywizację młodości w późnej dorosłości”. 

3.Zbiórka publiczna jest kwestą przeprowadzaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania 

zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami. 

4. Cel zbiórki musi być zgodny ze statutem Fundacji Geriatrics.  

5.Zbiórka prowadzona jest w formach: zbierania datków do puszek kwestarskich oraz 

skarbonek stacjonarnych. 

6.Puszki kwestarskie, skarbony stacjonarne są zabezpieczone 2 plombami, żeby niemożliwe 

było ich otwarcie i wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia konstrukcji; 

zaplombowanie i odplombowanie puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych będzie 

dokonane komisyjnie i  potwierdzone protokołem. 

7.Zbiórka publiczna jest prowadzona przez członków Fundacji Geriatrics, przedstawicieli 

organizacji, instytucji publiczne, przedsiębiorstw prywatnych i wolontariuszy. 



8.Wolontariusze nie pobierają za uczestnictwo w zbiórce żadnych opłat i wynagrodzeń. 

9.W przeprowadzeniu zbiórki mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. 

10.Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na udział w zbiórce. 

11.Każdy wolontariusz jest wyposażony w imienny identyfikator zapewniony przez 

organizatora zbiórki.  

12.Wolontariusze muszą znajdować się cały czas pod opieką pełnoletniej osoby – opiekuna 

akcji, który czuwa nad bezpieczeństwem i zachowaniem grupy. 

13.Podczas zbiórki uczestników obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu 

oraz innych substancji odurzających w miejscu przeprowadzania zbiórki oraz w jego 

pobliżu nawet, jeśli wolontariusze są pełnoletni.  

14.Wolontariuszom zakazuje się otwierania puszki kwestarskiej i wyciągania jej zawartości. 

15.Wolontariusz powinien dbać o nieuszkodzenie puszki kwestarskiej, a w przypadku 

naruszenia jej technicznego stanu niezwłocznie poinformować o tym opiekuna akcji. 

16.W przypadku pytań lub złego samopoczucia, wolontariusz zgłosi się do opiekuna akcji.  

17.Wolontariusz po zakończeniu akcji charytatywnej, otrzyma zaświadczenie potwierdzające 

jego zaangażowanie w działania wolontarystyczne.  

18.Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć dokumentujących przebieg zbiórki 

oraz umieszczenia ich na swojej stronie internetowej oraz profilu na portalu Facebook celem 

upowszechniania idei wolontariatu oraz dobroczynności, a także dokumentowania 

działalności Fundacji. 

 

 


