Regulamin Akcji Charytatywnej pod nazwą „Aktywni dla Autyzmu”
(dalej „Regulamin”)

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Regulamin określa zasady akcji charytatywnej prowadzonej pod nazwą „Aktywni dla Autyzmu”
(dalej: „Akcja Charytatywna”).

2.

Organizatorem Akcji Charytatywnej jest Gymsteer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Husarii
nr 60A, 02-951, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000561616, NIP: 8393179536,
REGON: 361730351, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł (dalej: „Organizator”).

3.

Beneficjentami Akcji Charytatywnej są:
a) Fundacja Synapsis z siedzibą w Warszawie ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000045919, NIP: 526-030-25-22, REGON: 001411277; oraz
b) Fundacja JIM z siedzibą w Łodzi ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź, wpisana do do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075,
NIP: 728-245-56-13, REGON: 47307023800000,
zwane dalej łącznie „Beneficjentami”.

4.

II.
1.

Celem Akcji Charytatywnej jest wsparcie finansowe działalności charytatywnej, będącej
działalnością statutową Beneficjentów, polegającej na niesieniu profesjonalnej pomocy dzieciom
i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywaniu rozwiązań, które poprawią
jakość ich życia.
DEFINICJE
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) „Aplikacja” oznacza platformę (w skład której wchodzi aplikacja mobilna i aplikacja
webowa) Gymsteer dostarczoną przez Gymsteer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przeznaczoną do zarządzania klubem i integracji klubów z klubowiczami i trenerami;
b) „Klub Aktywni dla Autyzmu” oznacza klub o nazwie Aktywni dla Autyzmu założony przez
Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Akcji Charytatywnej;
c) „Portal” oznacza stronę internetową https://gymsteer.com dostarczaną przez Gymsteer
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeznaczoną do zarządzania klubem i integracji klubów
z klubowiczami i trenerami;
d) „PPE – Online (Pay Per Entry – Online)” oznacza dodatkową, odpłatną usługę dostępną
dla Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji i Platformy, która zapewnia możliwość
korzystania z określonych co do daty i godziny zajęć transmitowanych za pośrednictwem
sieci Internet (streaming), oferowanych przez poszczególne kluby (w tym Klub Aktywni dla
Autyzmu) widoczne w panelu Użytkownika;

e) „Regulamin Aplikacji Gymsteer” oznacza Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną dla Aplikacji Gymsteer, dostępny na stronie internetowej pod adresem
www.gymsteer.com;
f)

III.

„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
zainteresowaną uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oferowanych przez
kluby (w tym Klub Aktywni dla Autyzmu), korzystającą z Aplikacji zgodnie z Regulaminem
Aplikacji Gymsteer w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.

PRZEBIEG AKCJI CHARYTATYWNEJ

1.

Akcja Charytatywna zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Aplikacji oraz Portalu.

2.

Udział w Akcji Charytatywnej jest dobrowolny.

3.

Akcja Charytatywna odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku i trwać będzie od godziny 00:00 do
godziny 23:59 (dalej: „Dzień Akcji”).

4.

W ramach udziału w Akcji Charytatywnej i wspieraniu Beneficjentów Użytkownik:
a)

kupuje wejściówkę na zajęcia organizowane przez Klub Aktywni dla Autyzmu w ramach
usługi PPE – Online (Pay Per Entry – Online) dostępnej za pośrednictwem Aplikacji i
Portalu, które odbywają się w Dniu Akcji Charytatywnej (dalej: „Wejściówki”) oraz

b)

uczestniczy w zajęciach organizowanych w trakcie Akcji Charytatywnej.

5.

Każdy Użytkownik może wziąć udział w Akcji Charytatywnej wielokrotnie, każdorazowo
spełniając warunki Regulaminu.

6.

Organizator zobowiązuje się przekazać Beneficjentom całość dochodu ze sprzedaży
Wejściówek na zajęcia odbywające się w trakcie Akcji Charytatywnej (dalej: „Dochód”).

IV.
1.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące przebiegu lub realizacji Akcji Charytatywnej można składać za
pośrednictwem Portalu poprzez:
a) wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@gymsteer.com lub
b) pisemnie na adres: Gymsteer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Husarii nr 60A, 02-951
Warszawa.

2.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika: imię, nazwisko,
adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku wyboru takiej formy kontaktu) oraz opis
problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji.

3.

Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
liczonych od dnia złożenia reklamacji.

4.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie 14 dni, Organizator w tym terminie wyśle informację
o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na
reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5.

Organizator udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Użytkownika adres e-mail
lub w inny, wybrany przez Użytkownika lub uzgodniony przez Strony sposób.

V.

WYNIKI AKCJI CHARYTATYWNEJ

1.

Całkowity Dochód uzyskany w trakcie Akcji Charytatywnej podlegający przekazaniu
Beneficjentom zostanie ustalony przez Organizatora do dnia 31 maja 2020 r. Organizator
poinformuje o wynikach Akcji Charytatywnej za pośrednictwem swojego profilu w serwisie
Facebook
https://www.facebook.com/gymsteer/
oraz
w
serwisie
Instagram
https://www.instagram.com/gymsteer/.

2.

Dochód zostanie podzielony w stosunku 50/50 pomiędzy Beneficjentów i przekazany
Beneficjentom najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wskazanego w ust. 1 powyżej na rachunki
bankowe Beneficjentów prowadzone przez:
a) Fundacja Synapsis - BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o numerze 46 1600 1169 0003 0132
3566 4001;
b) Fundacja JIM - Bank Handlowy w Warszawie S.A. o numerze 03 1030 1999 7750 0000
5200 0000.

3.

VI.

Dochód przekazany na rzecz Beneficjentów zostanie przez nich wykorzystany na działalność
charytatywną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Stosunki prawne wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej
Polskiej.

2.

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Akcji Charytatywnej obowiązuje Regulamin
Aplikacji Gymsteer, w tym zapisy dotyczące ochrony danych osobowych.

3.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Akcji Charytatywnej
należy kierować pod następujący adres e-mail: kontakt@gymsteer.com.

