
REGULAMIN PRZYJMOWANIA DARÓW W RAMACH AKCJI: POMÓŻ POSKŁADAĆ NASZĄ HISTORIĘ 

 

 

§1 

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad przyjmowania darów w postaci obiektów o 

wartości historycznej dotyczących Polskiego Czerwonego Krzyża, także związanych z osobistymi losami 

darczyńców i ich rodzin. Niniejszy regulamin dotyczy przyjmowania w szczególności następujących 

darów: przedmiotów codziennego użytku, fotografii, pocztówek, dokumentów, listów, książek, kronik, 

znaczków pocztowych, medali, odznaczeń, sztandarów, pamiętników, prasy, elementów ubioru 

i wyposażenia medycznego, zabytkowych urządzeń, wyrobów rzemieślniczych i artystycznych 

świadczących o historii PCK. 

 

§2 

1. Podmiotem przyjmującym ww. dary jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 

Krzyża, z siedzibą w Krakowie, ul. Studencka 19, wpisany 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: 0000225587, NIP 676-

007-88-96, REGON 007023731, zwany dalej jako MOO PCK. 

2. Powyższe dary przyjmowane będą w okresie od 15.07.2018 r. do 31.12.2018 r. 

3. Przyjmowanie darów nie stanowi zbiórki publicznej i nie podlega rejestracji na portalu 

zbiorki.gov.pl. 

4. Za przyjmowanie darów odpowiedzialny jest Koordynator akcji p. Katarzyna Sadowska. 

 

§3 

Celem akcji jest pozyskanie przez MOO PCK pamiątek historycznych dotyczących Polskiego 

Czerwonego Krzyża, które MOO PCK planuje przeznaczyć jako część zbioru wewnętrznej sali pamięci. 

 

§4 

W dniu przekazania daru osoby zbierające przedstawią do podpisu darczyńcy stosowną umowę 

darowizny i sporządzą dokument przyjęcia daru zawierający m.in. dane osobowe darczyńcy  oraz opis 

przyjmowanego daru. 

 

§5 

Przekazania darów można dokonać umawiając się telefonicznie, emailowo bądź osobiście, kontaktując 

się z pracownikiem odpowiedzialnym za przyjmowanie darów p. Katarzyną Sadowską w siedzibie MOO 

PCK (ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, I piętro) nr tel.: 572-341-845 albo 12 422 91 15 wew. 34, e-mail: 

100lat@pck.org.pl 

 

§6 

1. MOO PCK zastrzega sobie prawo do odwołania akcji, przerwania akcji, skrócenia akcji bez 

podania przyczyny.  

2. MOO PCK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie z ważnych 

powodów. 
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