
Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego RP STORE MAMAGINEKOLOG

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ

„Cegiełka dla Fundacji Ernesta”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy załącznik określa zasady akcji „Cegiełka dla Fundacji Ernesta” („Akcja”) organizowanej w

sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://rpstore.pl/ („Sklep”), prowadzonym przez

pośrednika zbiórki, którym jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449, zwana dalej

„Pośrednikiem zbiórki” lub „Roger Publishing”.

2. Organizatorem akcji jest Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego, ul. Algierska 19W,

03-977 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000789473, NIP: 1132999142, REGON: 383560653 oraz posiadająca status organizacji pożytku

publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, zwana dalej „Beneficjentem” lub „Fundacją Ernesta”.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Akcja prowadzona jest wyłącznie w Sklepie.

2. Celem Akcji jest wsparcie działalności Fundacji Ernesta poprzez przekazywanie przez Pośrednika

zbiórki na jej rzecz darowizn stanowiących całość wpłat uzyskiwanych od Uczestników Akcji (zwanych

dalej „Cegiełkami”). Powyższe środki zostaną następnie przeznaczone przez Fundację Ernesta na

realizację jej celów statutowych.

3. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

dokonująca wpłat na cel charytatywny w Sklepie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1)

Kodeksu cywilnego, która zdecyduje się wziąć udział w Akcji i dokonać wpłaty Cegiełki w czasie

trwania Akcji (zwana dalej „Uczestnikiem”).

§ 3

Przebieg Akcji i warunki uczestnictwa

1. Akcja może zostać odwołana w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego

zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu. Organizator niezwłocznie poinformuje o odwołaniu

Akcji poprzez ogłoszenie w prowadzonych przez Organizatora mediach społecznościowych lub na

stronie Sklepu.

https://rpstore.pl/


2. Przystąpienie do Akcji następuje poprzez dokonanie wpłaty Cegiełki u Pośrednika zbiórki w Sklepie w

sposób określony w niniejszym Regulaminie i jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Akcji

akceptuje niniejszy Regulamin.

3. W Akcji biorą udział Uczestnicy, którzy dokonają wpłat Cegiełki w czasie trwania Akcji.

4. Akcja polega na umożliwieniu dokonania wpłaty w Sklepie poprzez dodanie do zakupów Cegiełki, we

wskazanej w Sklepie kwocie tj. 5 zł, którą Uczestnik może wpłacić wyłącznie podczas zakupu innych

produktów w Sklepie.

5. Wpłata Cegiełki w sposób określony w niniejszym Regulaminie, nie wpływa na wartość zamówienia

innych produktów w Sklepie i nie uprawnia do darmowej dostawy.

6. Roger Publishing przekaże Fundacji Ernesta całkowitą kwotę zebraną z przekazanych przez

Uczestników Cegiełek w trakcie trwania Akcji.

7. Z uwagi na charakter wpłaty, Cegiełka nie podlega zwrotowi.

8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji

związanej z rękojmią lub gwarancją produktów zakupionych w Sklepie, jak również nie ograniczają
prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu w zakresie produktów

zakupionych w Sklepie, zgodnie z przepisami.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku nr 2 stosuje się odpowiednie postanowienia

Regulaminu sklepu internetowego mamaginekolog dostępnego pod adresem

https://rpstore.pl/pages/regulamin.

2. Załącznik nr 2 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023  r.

3. Treść niniejszego Załącznika nr 2 będzie dostępna w okresie trwania Akcji na stronie internetowej

https://rpstore.pl/.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Załączniku, przy czym

zmiany w niniejszym Załączniku nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników Akcji.

https://rpstore.pl/pages/regulamin
https://rpstore.pl/

