REGULAMIN SERW ISU SZKOŁA 3.0.
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TROCHĘ PORZĄDKÓW . POSTANOW IENIA OGÓLNE
Stajemy na głowie, żeby „uporządkować” życie podopiecznych, którzy uczestniczą w Szkole 3.0.
Żeby porządkować coś u innych sami chcemy dać dobry przykład. Dlatego wprowadziliśmy kilka
definicji:
Fundacja

Regulamin
Serwis
Szkoła 3.0.
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to my – ludzie, którzy dedykują swój czas, by pomóc dzieciom i młodzieży
z najuboższych rodzin. Fundacja to SARIGATO z siedzibą w Krakowie
ul. Vetulaniego 14/2, 31-226 Kraków, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń,
Innych
Organizacji
Społecznych
i
Zawodowych,
Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445475,
NIP 6762461085, REGON 122752932;
to zbiór reguł, które pozwolą Tobie i nam uporządkować korzystanie
z Serwisu.
to nasz serwis w domenie www.szkoła30.pl, który umożliwia Ci wsparcie
finansowe Szkoły 3.0. oraz jednoczesną promocję swojej osoby lub firmy;
to organizowany przez nas projekt, który polega na organizacji zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin oraz domów
dziecka, zainteresowaniach tematyką informatyki. To projekt,
który ma wyrównywać i dawać szanse;

Trzymamy się swoich reguł – jeśli w Regulaminie nie zastrzegliśmy odmiennie, wyliczone
powyżej zwroty zawsze będą miały takie same znaczenie.
CZYM ZAJMUJE SIĘ SERW IS? INFORMACJE OGÓLNE
Serwis umożliwia Ci wsparcie finansowe Szkoły 3.0. oraz pomoc dzieciom i młodzieży w starcie
w dorosłość. Dobre uczynki to nie tylko satysfakcja dla Ciebie – wspierając Szkołę 3.0. Serwis
umożliwia Ci jednoczesną promocję swojej osoby lub firmy. Każda osoba, która wesprze Szkołę
3.0. jest umieszczana – o ile sobie tego zażyczy – w Serwisie, w zakładce „Fundator Szkoły 3.0.”.
Abyś mógł bez przeszkód korzystać z Serwisu, niezbędne jest posiadanie przez Ciebie komputera
z dostępem do Internetu. Dodatkowo, Twój sprzęt musi mieć zainstalowaną oraz zaktualizowaną
przeglądarkę internetową.
JAK TO DZIAŁA? ZASADY UISZCZANIA PŁATNOŚCI
Serwis, przy wykorzystaniu PayU, umożliwia Ci wsparcie Szkoły 3.0. Żeby tego dokonać wystarczy
zadeklarować wysokość wpłaty oraz kliknąć „Wspieram”. Żeby dokonać wpłaty nie musisz
zakładać konta, logować się czy podawać nam swoich danych – Serwis po prostu odeśle Cię
bezpośrednio na stronę płatności PayU, na której finalizujesz przelew. Taka płatność jest
darowizną na rzecz Fundacji, przy czym każdy grosz, który dostaniemy za pośrednictwem
Serwisu powiększać będzie budżet Szkoły 3.0., a nie innych naszych projektów.
TO W SZYSTKO? PROMOCJA
Nie – to jeszcze nie wszystko. Pamiętasz, jak pisaliśmy, że będziesz mógł promować swoją osobę
lub firmę. To jest ten moment! Po dokonaniu płatności PayU przekieruje Cię znowu na nasz
Serwis, gdzie poprosimy Cię o podanie imienia lub nazwy firmy. Jeśli sobie tego życzysz, możesz
także załączyć swoje zdjęcie lub logo firmy zaznaczając „Chcę dodać zdjęcie/logo na stronę”.
Pamiętaj, że zarówno podanie imienia i nazwiska lub firmy, jak i dodanie zdjęcia lub logo nie są
wymogiem – równie dobrze możesz zamknąć Serwis i ruszyć dalej, jako anonimowy bohater
Szkoły 3.0.!
Jeśli wprowadzałeś dane, na sam koniec pozostaje tylko zaakceptować Regulamin oraz Politykę
prywatności. Jeśli dodałeś zdjęcie lub logotyp musisz wyrazić także zgodę na ich wykorzystanie
w Serwisie. Wprowadzone przez Ciebie informacje już wkrótce – tak szybko, jak to możliwe –
pojawią się zakładce „Fundator Szkoły 3.0.”. Jako Fundacja mamy świadomość, że Internet jest
dość kolorowym miejscem, które obfituje w niemiłe niespodzianki. Żeby ich uniknąć sprawdzamy
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wszystkie informacje podawane przez wspierających – w tym przez Ciebie. Jeśli informację
te mogłyby naruszać cześć lub godność osób trzecich, albo kolidować z dobrymi obyczajami
zastrzegamy sobie możliwość odmowy umieszczenia tych informacji w Serwisie. Weryfikacja
zajmuje nam nie więcej niż 24 godziny.
Informacje podane przy wprowadzaniu Twoich danych muszą być prawdziwe (np. nie możesz
„podszywać się” pod inną osobę nawet jeśli chcesz komuś zrobić miłą niespodziankę), a
dodatkowo musisz posiadać prawa autorskie do załączonego zdjęcia lub logo (np. nie możesz
załączać nieswoich zdjęć i logotypów). To Ty ponosisz odpowiedzialność za wprowadzone przez
siebie treści, tj. w szczególności za roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich, prawa
do wizerunku oraz innych praw osób trzecich.
Pamiętaj, że to nie jest „coś za coś” – nie płacisz za promocję, tylko wspierasz Szkołę 3.0
(darowizna). Twój przelew nie jest zatem wynagrodzeniem, które uzyskuje Fundacja za
publikację podanych przez Ciebie informacji, lecz naszym podziękowaniem za Twój trud. Pamiętaj
też, że Fundacja nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu PayU.
COŚ JEST NIE TAK? NAPISZ! REKLAMACJE
Coś jest nie tak z Serwisem i chcesz to nam to zgłosić? Czekamy! Napisz do nas na adres email:
szkola30@sarigato.org (reklamacje przyjmujemy tylko emailem!) wpisując w tytule „Reklamacja”.
W zgłoszeniu uwzględnij swoje dane (imię i nazwisko) oraz opisz w czym problem. Odpowiemy Ci
w terminie nie dłużysz niż czternaście dni.
A CO, JEŚLI SIĘ POKŁÓCIMY?
Nie ma szans! Robimy wszystko, żeby każdy korzystający z Serwisu był zadowolony. Dodatkowo –
rozmowa to nasza mocna strona. Jeśli jednak jesteś konsumentem to pamiętaj, że masz
możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, w szczególności w
ramach platformy ODR.
LUBIMY ROZMAW IAĆ. KONTAKT I POSTANOW IENIA KOŃCOWE
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Regulaminu, chcesz złożyć reklamację, dopytać
o Szkołę 3.0., albo po prostu chcesz porozmawiać – odezwij się do nas! Telefon odbieramy
we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy
Fundacji, a na e-maile i listy odpisujemy tak szybko, jak to możliwe!
Kontakt do nas:
Tel: 692 478 802
Mail: szkola30@sarigato.org
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W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
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Sądem rozstrzygającym nasze spory jest sąd właściwy dla Fundacji, o ile nie jesteś konsumentem.
W takim wypadku obowiązuje właściwość ogólna.
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TW OJE I NASZE. PRAWA AUTORSKIE
Serwis jest bardzo kolorowy i pełen różnych zdjęć, grafik oraz filmów. Wszystko to jest owocem
pracy naszej oraz naszych partnerów (osób trzecich). Pamiętaj, że są to utwory w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. Z 1994 r., Nr 2, poz. 23, ze zm.) i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z tych utworów
jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza dozwolony użytek własny.
W pozostałym zakresie korzystanie z utworów wymaga uzyskania od nas wcześniejszej, pisemnej
zgody.
Dodając w Serwisie swoje zdjęcie lub logo upoważniasz Fundację do jego nieodpłatnego
wykorzystania w ramach Serwisu, w zakładce „Fundator Szkoły 3.0.”. Dodatkowo, udzielasz
Fundacji licencji niewyłącznej na ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet).

