Załącznik 1 do
Ramowych Zasad Programu

REGULAMIN PROGRAMU
„Na codzienne zakupy”
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§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady uczestnictwa w Programie „Na
codzienne zakupy” (zwanym dalej „Program”).
Program prowadzony jest przez Caritas Polska z siedzibą w Warszawie (kod: 01-043) przy ul. Okopowej 55,
wpisaną 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000198645, NIP: 5271006655 (zwanej dalej „Organizator Programu ”) w partnerstwie z Caritas
Diecezjalnymi i Caritas Archidiecezjalnymi (zwanymi dalej „Caritas Diecezjalne”), oraz we współpracy z
Jeronimo Martins Polska S.A.
Program służy udzieleniu pomocy finansowej w postaci przekazania uczestnikom Programu Karty „Na
codzienne zakupy” (zwanej dalej „Karta”) umożliwiającej dokonywanie płatności za zakup produktów
oferowanych do sprzedaży w Sklepach Biedronka, z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów
tytoniowych, produktów z kategorii: artykuły przemysłowe, tekstylia oraz artykuły dla zwierząt na zasadach
określonych w Regulaminie Karty „Na codzienne zakupy” (zwanym dalej „Regulamin Karty”) oraz
aktywizacja społeczna tych osób.
Program ma również na celu zaktywizowanie grupy wolontariuszy, którzy opiekować się będą uczestnikami
Programu z określonego terenu oraz organizować dla nich działania towarzyszące.
Wydawcą Karty jest Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie (kod: 62-025) przy
ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP: 7791011327.
Program jest realizowany w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
Liczba uczestników Programu jest ograniczona.
Udział w Programie jest bezpłatny.
§ 2.
Uczestnicy Programu
Programem mogą być objęte wyłącznie osoby zakwalifikowane przez Caritas Diecezjalną.
Ostateczną decyzję o kwalifikowaniu osób do Programu podejmuje Dyrektor Caritas Diecezjalnej na
podstawie
analizy
Formularza
kwalifikowania
uczestnika
Programu podpisanego przez
Wolontariusza-opiekuna i koordynatora merytorycznego, wskazanego przez Caritas Diecezjalną.
Uczestnikami Programu mogą zostać osoby spełniające co najmniej kryteria podstawowe:
●
osoby w wieku powyżej 60 lat,
●
osoby w trudnej sytuacji finansowej (dochód do 1300 zł netto).
W szczególnych i uzasadnionych przypadkach do Programu mogą być zakwalifikowane osoby
niespełniające kryterium podstawowego wskazanego w ust. 3 powyżej, jednakże liczba takich uczestników
nie może przekroczyć 5% całkowitej liczby osób zakwalifikowanych do Programu,
i mogą to być osoby:
●
zamieszkujące małe miejscowości lub wsie,
●
samotne, zamieszkujące samodzielnie,
●
dotknięte niepełnosprawnością,
●
których trudna sytuacja wynika z wydarzeń losowych, np. dotknięte skutkami wichur lub nawałnic.
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§ 3.
Wydanie i aktywacja Karty „Na codzienne zakupy”
1. Uczestnik Programu (zwany dalej „Uczestnik Programu”) po zakwalifikowaniu do Programu i podpisaniu:
●
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz warunkowej zgody na
przyjęcie darowizny, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu Programu,
●
potwierdzenia otrzymania Karty,
●
oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Programu oraz Regulaminu Karty,
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otrzyma od Wolontariusza-opiekuna Caritas plastikową Kartę „Na codzienne zakupy”.
Każdy Uczestnik Programu zostanie objęty indywidualną opieką Wolontariusza-opiekuna w zakresie
uczestnictwa w Programie.
Karta staje się aktywna w ciągu 14 dni od momentu jej przekazania Uczestnikowi Programu.
Aktywacja Karty dokonywana jest przez Koordynatora finansowego Caritas Diecezjalnej po otrzymaniu
prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Programu kompletu dokumentów wymienionych
w § 3. ust. 1 Regulaminu.
Karta jest aktywna w okresie trwania Programu, co oznacza, że po dniu 31.12.2018 Karta staje się
nieaktywna.
§ 4.
Zasady korzystania z Karty„Na codzienne zakupy”
Karta „Na codzienne zakupy” umożliwia zapłatę za zakup produktów dostępnych w sklepach sieci
„Biedronka” na warunkach określonych w Regulaminie Karty, z wyłączeniem zapłaty za zakup: napojów
alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów z kategorii: artykuły dla zwierząt, tekstylia oraz artykuły
przemysłowe.
Regulamin korzystania z Karty znajduje się na stronie www.biedronka.pl/nacodziennezakupy oraz jest do
wglądu w siedzibie Caritas Diecezjalnego.
Kwota doładowania Karty wynosi 200,00 zł miesięcznie w okresie obowiązywania Programu. Kwota
doładowania stanowi darowiznę przekazaną Uczestnikowi Programu przez Caritas.
Karta będzie doładowywana co miesiąc w okresie obowiązywania Programu, licząc od miesiąca, w którym
Karta została aktywowana.
Kwota doładowania w pierwszym miesiącu od wydania Karty, niezależnie od dnia aktywacji wynosi 200,00
zł.
Wartość łącznej darowizny przekazanej Uczestnikowi Programu będzie stanowiła iloczyn liczby miesięcy
udziału przez Uczestnika Programu w Programie oraz kwoty doładowania i nie przekroczy kwoty 2 000,00
zł dla jednego Uczestnika Programu.
Uczestnik Programu może dokonywać zapłaty Kartą wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu doładowania lub
do upływu ważności Karty.
Uczestnik Programu nie może anulować doładowania na Karcie, co oznacza, że środki pieniężne, którymi
została zasilona Karta w ramach doładowania Karty nie podlegają wypłacie na rzecz Uczestnika Programu,
w szczególności wartość doładowania Karty nie podlega wypłacie, Karta nie podlega wymianie na gotówkę
w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Uczestnika na inną kartę tego typu.
Środki pieniężne, którymi została doładowana Karta w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania
Programu, a które nie zostały wykorzystane przez Uczestnika Programu w danym miesiącu kalendarzowym,
Uczestnik Programu może wykorzystać jedynie w ramach tego samego kwartału kalendarzowego.

§ 5.
Dezaktywacja Karty „Na codzienne zakupy” i zakończenie udziału w Programie
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Organizator Programu automatycznie dezaktywuje Karty po dniu 31.12.2018
r.
2. Organizator Programu ma prawo do dezaktywizacji Karty w trybie natychmiastowym, w następujących
przypadkach:
a) Uczestnik Programu nie będzie korzystać z Karty przez okres co najmniej 60 dni lub
b) Uczestnik naruszy zasady Regulaminu Programu lub Regulaminu Karty lub
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c) Uczestnik zrezygnuje z udziału w Programie.
3. Uczestnik programu będzie poinformowany o dezaktywacji karty przez Caritas Diecezjalną.
4. Organizator Programu będzie miał wgląd na bieżąco w salda przekazanych i aktywnych Kart.
5. W przypadku kradzieży, utraty bądź nieautoryzowanego zakupu Kartą, Uczestnik ma obowiązek zgłosić ten
fakt do Wolontariusza-opiekuna, który jest przedstawicielem Caritas Diecezjalnej celem dezaktywacji Karty.
§ 6.
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Działania towarzyszące
Działania towarzyszące to działania oferowane wszystkim Uczestnikom Programu, które przyczyniają się do
włączenia społecznego tych osób.
W ramach Programu każdy Uczestnik Programu powinien uczestniczyć w minimum trzech działaniach
towarzyszących, np.:
●
wspólnych wyjściach kulturalno-oświatowych (do muzeum, kina, teatru),
●
spotkaniach świątecznych,
●
wycieczkach, pielgrzymkach,
●
spotkaniach integracyjnych,
●
spotkaniach indywidualnych z Wolontariuszem-opiekunem itp.
Organizatorem działań towarzyszących jest Caritas Diecezjalna.
Działania towarzyszące będą realizowane przez Wolontariuszy w ramach Parafii, Parafialnego Zespołu
Caritas, Caritas Diecezjalnej.
Organizator pokrywa całkowite koszty związane z działaniami towarzyszącymi.
§ 7.

Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Caritas Diecezjalna, w ramach której
Uczestnik Programu wypełnił Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
warunkowej zgody na przyjęcie darowizny.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu oraz zgoda na ich przetwarzanie ma charakter
dobrowolny, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do udziału w Programie skutkuje
odmową udziału w Programie.
3. Uczestnik Programu z chwilą zakwalifikowania do Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie
(m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie)
obecnie i w przyszłości danych osobowych przez Caritas Diecezjalną w zakresie niezbędnym dla realizacji
Programu.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia udziału w Programie Uczestnikowi w
przypadku ciężkich naruszeń zasad korzystania z Programu przez Uczestnika.
2. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez
przesłanie stosownego oświadczenia do Caritas Diecezjalnej wraz z zwracaną Kartą.
3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty
po jej wydaniu Uczestnikowi i aktywowaniu.
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