Regulamin akcji „Świeć przykładem – pomóż dzieciom”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja, organizowana
pod nazwą "Podaruj świąteczny prezent", zwana dalej "Akcją".
1.2. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest organizowana wyłącznie w Internecie,
na stronie internetowej, dostępnej w trakcie jej trwania pod adresem: http://iluminacje.aliorbank.pl,
zwanej dalej „Stroną”.
1.3. Celem Akcji jest wsparcie finansowe placówek wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci.
1.4. Akcja trwa do 31.1.2017 r. lub do momentu, gdy 50 000 użytkowników rozświetli gwiazdę na stronie
http://iluminacje.aliorbank.pl.
1.5. Organizatorem Akcji i darczyńcą jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38 d, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000305178, o kapitale zakładowym 1 292 577 630 zł w całości opłaconym,
posiadający numer statystyczny REGON 141387142, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 107-00107-31 (dalej zwany „Organizatorem”).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
2.1. Uczestnikiem Akcji (dalej zwanymi „Uczestnikami”) może być każda osoba fizyczna.
2.2. Aby wziąć udział w Akcji, należy rozświetlić gwiazdę znajdującą się na Stronie. Rozświetlenie gwiazdy
odbywa się poprzez kliknięcie w miejsce wskazane na Stronie.
2.3. Każdy Uczestnik uprawniony jest do rozświetlenia gwiazdy jeden raz. Niedozwolone jest
wykorzystywanie oprogramowania lub skryptów automatyzujących wywołania aplikacji oraz
programów ingerujących w treść, skrypty i inne dane wykorzystywane przez stronie.
2.4. Poprzez wzięcie udziału w Akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i akceptuje go.

§ 3 ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW
3.1. Wsparcie w ramach akcji otrzyma 5 placówek wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci:
1. Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ul. Kopernika 6, 80-208 Gdańsk
2. Dom Dziecka nr 9 im, Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
3. Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy, Al. Pod Kopcem 10 a, 30-544 Kraków-Podgórze
4. Dom Dziecka w Krasnymstawie, ul. Mickiewicza 1, 22-300 Krasnystaw
5. Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza, ul. Wszystkich Świętych 66,
71-457 Szczecin
3.2. Wsparcie będzie udzielone w postaci środków pieniężnych w wysokości 50 000,00 zł brutto, po 10
000,00 zł dla każdej placówki. Wsparcie będzie udzielone na podstawie odrębnej umowy darowizny,
którą Organizator zawrze z każdą z ww. placówek.
3.3. Warunkiem przekazania wsparcia przez Organizatora jest rozświetlenie, w trakcie trwania Akcji,
przez Uczestników 50 000 elektronicznej razy gwiazdy znajdującej się na Stronie.
3.4. Uprawnienie do wsparcia nie może być przeniesione na inny podmiot.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
5.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych
czynności Akcji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Stronie, pod adresem
http://www.iluminacje.aliorbank.pl.
5.3. W czasie trwania Akcji treść Regulaminu będzie dostępna na Stronie http://iluminacje.aliorbank.pl

