ZASADY AKCJI
„CHARYTATYWNA ZBIÓRKA UBRAŃ - WROCLAVIA & UBRANIA DO ODDANIA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akcja „Wroclavia & Ubrania do oddania” (dalej: Akcja) jest organizowana przez Komunikację
Plus Sp. z o. o. Sp. K. (dalej: Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pilickiej 19; 02-629
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519226; NIP 894-303-70-73, REGON 021775578.
Organizator działa na zlecenie właściciela Centrum Handlowego Wroclavia (dalej: Wroclavia),
tj. Wood Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424741, NIP:
5252531018, REGON: 146116258.
2. Niniejszy dokument określa zasady udziału w Akcji oraz jej przebiegu, a także nadzoru nad jej
przeprowadzeniem (dalej: Zasady). Akcja odbywać się będzie zgodnie z Zasadami i przepisami
prawa polskiego.
3. Akcja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Akcja trwa od 24.05.2021r. od godz. 09:00 do 19 czerwca 2021 r. do godz. 23.00.

§2
CELE AKCJI
1. Celem Akcji jest:
1.1. Pomoc potrzebującym z udziałem firmy NEW SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, posiadającą numer REGON 368713960 oraz NIP
5213801376, prowadzącą platformę fundraisingową Ubrania do Oddania oraz Fundacją
Wrocławskie Hospicjum dla dzieci z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Jedności Narodowej

47/47a/49a, 50-260 Wrocław, posiadającą nr KRS 0000287982, NIP 894 292 33 64 i REGON
020598370 , dzięki wsparciu klientów i odwiedzających Centrum Handlowe Wroclavia.
2.2. Zaangażowanie klientów i odwiedzających centrum handlowe Wroclavia do udziału
w akcji charytatywnej.

§3
PRZEBIEG AKCJI
1. Akcja polega na przekazaniu, przez osoby odwiedzające Centrum Handlowe Wroclavia, ubrań
do recyclingu (dalej: „Zbiórka”) poprzez zostawienie ich w specjalnym pojemniku znajdującym
się we Wroclavii. Ubrania następnie zostaną przekazane firmie Ubrania do Oddania, która
zajmie się sortowaniem ubrań oraz wprowadzeniem ich ponownie do obiegu, zgodnie z
założeniami gospodarki cyrkularnej, o których więcej informacji znajduje się na stronie:
https://www.ubraniadooddania.pl/static_pages/co-dzieje-sie-z-przekazanymi-rzeczami
2.

Za każdy kilogram odzieży zebranej w ramach Zbiórki, zostanie przekazana darowizna
finansowa na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Darowizna będzie przekazana
w następujący sposób:
2.1. Za każdy kilogram zebranej odzieży 1 zł (słownie: jeden złoty) darowizny zostanie
przekazane przez firmę Ubrania do Oddania
2.2. Za każdy kilogram zebranej odzieży 1 zł (słownie: jeden złoty) darowizny zostanie
przekazane przez Wroclavię – przy czym maksymalna wysokość darowizny przekazana przez
Wroclavię może wynieść 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

3. W Zbiórce można przekazywać ubrania nowe lub używane, które nie mogą być zniszczone, tj.
– nie powinny mieć tłustych plam, rozdarć, dziur oraz widocznych zdeformowań
4. Ubrania powinny być umieszczone samodzielnie przez osoby odwiedzające Wroclavię
w oznakowanym pojemniku, znajdującym się w pobliżu Recepcji centrum handlowego na
poziomie 0.
5. Zebrane w ramach Zbiórki Ubrania, które nie będą spełniać warunków opisanych w §3, pkt. 4
powyżej, będą wykluczone ze Zbiórki i zutylizowane oraz nie będą podlegały zasadom
przekazania darowizny, opisanym w §3, pkt. 2 powyżej.
§4
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji można przesyłać w formie elektronicznej na adres email: wroclavia@komunikacjaplus.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty
zakończenia Akcji.
2. Reklamacje przesłane po terminie nie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizatora. Osoba zgłaszająca
reklamację zostanie poinformowana o decyzji drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia reklamacji.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zgodę na warunki określone w niniejszych Zasadach. Zasady
Akcji dostępne są na stronie internetowej www.wroclavia.pl.
2. Organizator ma prawo do zmiany Zasad lub wprowadzenia do nich istotnych zmian. Dotyczy
to w szczególności zmian terminów przebiegu Akcji. Zmiany dotyczące Zasad zostaną ̨
opublikowane na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Wroclavia oraz na terenie
centrum handlowego Wroclavia.

