Regulamin ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Opłatek Maltaoski”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Opłatek Maltaoski” (zwany
dalej Regulaminem) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w akcji
charytatywnej „Opłatek Maltaoski” (zwanej dalej Opłatkiem Maltaoskim”)
2. Organizatorem ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Opłatek Maltaoski” jest
Związek Polskich Kawalerów Maltaoskich z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kasztanowej 4a,
30-227 Kraków, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeo, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139856 prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadający NIP: 676-21-19-263, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Współorganizatorami Opłatka Maltaoskiego są lokalne Miejskie Ośrodki Pomocy
Społecznej.
4. Na potrzeby Opłatka Maltaoskiego wprowadza się następujące definicje:
1) Fundacja – Fundacja Polskich Kawalerów Maltaoskich w Krakowie, przy ul.
Kasztanowej 4a, 30-227 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeo, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000410254 prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 677-236-81-11;
2) Strona Opłatka Maltaoskiego – strona o adresie oplatekmaltanski.org, której
administratorem jest Organizator;
3) Koordynator ogólnopolski z ramienia ZPKM – osoba fizyczna, wyznaczona przez
Organizatora, której zadaniem jest koordynacja i wsparcie Koordynatora lokalnego lub MOPS
w aspekcie przygotowao i przebiegu Opłatka Maltaoskiego;
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4) Koordynator lokalny z ramienia ZPKM lub MOPS – wyznaczony przez Organizatora
wolontariusz odpowiadający za organizację i przygotowanie Opłatka Maltaoskiego w danym
mieście; w braku wskazanego koordynatora lokalnego z ramienia ZPKM funkcję tę sprawuje
wyznaczony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w mieście,
w którym ma odbyd się Opłatek Maltaoski, pracownik;
5) MOPS – wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu
Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593 ze zm.)
6) Darowizna pieniężna – donacja pieniężna przekazana na rachunek Fundacji nr 39
10 20 28 92 0000 51 02 05 23 87 71 prowadzony przez PKO Bank Polski S. A. Oddział 1
w Krakowie z dopiskiem „Opłatek Maltaoski”
7) Sponsorzy i darczyocy – osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi dokonujące darowizny pieniężnej lub
rzeczowej.
5. Strojem obowiązującym na każdym etapie organizacji, jak i podczas trwania
Opłatka Maltaoskiego, jest strój wskazany przez koordynatora lokalnego, zaakceptowany
koordynatora ogólnopolskiego, zawierający w widocznym miejscu symbol Krzyża
Maltaoskiego, zgodnego z międzynarodowymi wytycznymi Zakonu Maltaoskiego.
6. Edycję Opłatka Maltaoskiego Organizator rozlicza do 1 lutego roku następującego
po przeprowadzeniu akcji.
§2 Cel ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Opłatek Maltaoski”
1. Celem Opłatka Maltaoskiego jest ofiarowanie duchowego i materialnego wsparcia
potrzebującym rodzinom wielodzietnym, osobom samotnym i niepełnosprawnym, chorym,
żyjącym w ubóstwie w okresie świąt Bożego Narodzenia.
2. Cel Opłatka Maltaoskiego zostaje zrealizowany poprzez zorganizowanie kolacji
świątecznej w danym mieście oraz przekazanie paczki zawierającej żywnośd, kosmetyki oraz
produkty potrzebne danej osobie. Dla uczestników poniżej 18 roku życia zostanie
przygotowany również upominek dostosowany do wieku i płci.
§3 Adresaci akcji
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1. Adresatami Opłatka Maltaoskiego są:
1) ubogie rodziny wielodzietne żyjące w ubóstwie, bez możliwości
przygotowania własnej wieczerzy wigilijnej oraz sprawienia dzieciom świątecznego prezentu;
2) osoby samotne, opuszczone, wykluczone społecznie, dla których spotkanie
z innymi ludźmi stanowi rzadkośd;
3) osoby niepełnosprawne.
§4 Warunki uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Opłatek Maltaoski”
Warunkiem uczestnictwa w Opłatku Maltaoskim jest spełnianie przynajmniej
jednego kryterium wskazanego w §3 niniejszego Regulaminu oraz otrzymanie imiennego
zaproszenia na Opłatek Maltaoski. Ilośd zaproszeo w danym mieście jest zależna od
możliwości przyjmującego lokalu oraz środków finansowych.
§ 5 Koordynator ogólnopolski z ramienia Związku Polskich Kawalerów Maltaoskich
1. Koordynator ogólnopolski koordynuje przebieg Opłatka Maltaoskiego w każdym
mieście oraz utrzymuje stały kontakt z danym koordynatorem lokalnym udzielając wsparcia
w każdym aspekcie działao, w szczególności w zakresie spotkao z kurią, władzami miejskimi,
MOPS oraz w zakresie fundraisingu na rzecz akcji.
2. Do obowiązków koordynatora ogólnopolskiego należy przede wszystkim:
1) zapewnienie materiałów lub projektów poligraficznych dla każdego z
miast, w tym zaproszeo, plakatów, toreb i podziękowao;
2) zapewnienie materiałów prasowych dla patronów medialnych poprzez
dostarczenie artykułów i fotografii;
3) odpowiedzialnośd formalna i finansowa w aspekcie podpisywania umów
darowizny czy użyczenia;
4) rozliczenie projektu w Fundacji,
5) wsparcie kontaktu z mediami we współpracy z koordynatorem lokalnym;
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6) administracja strony www oraz facebook;
7) przekazywanie podstawowych i niezbędnych informacji organizacyjnych;
8) organizacja spotkania dla organizatorów i sponsorów;
9) organizacja transportu darów z Krakowa do poszczególnych miast we
współpracy z koordynatorem lokalnym;
10) zapewnienie patronatu honorowego z ramienia Związku Polskich
Kawalerów Maltaoskich;
11) szkolenie nowych koordynatorów lokalnych.
3. Koordynator ogólnopolski podlega bezpośrednio Organizatorowi.
§6 Koordynator lokalny z ramienia ZPKM
1. Do obowiązków koordynatora lokalnego należy w szczególności:
1) organizacja spotkania z lokalnymi władzami Kościoła tj. z Biskupem danej diecezji,
władzami miejskimi oraz MOPS celem zaproszenia do współpracy, w porozumieniu
z koordynatorem ogólnopolskim;
2) Organizacja miejsca Opłatka Maltaoskiego poprzez nawiązanie współpracy
z restauracją bądź lokalem gastronomicznym oraz posiłku dla określonej liczby osób poprzez
wyszukanie i zaproszenie sponsora lub darczyocę, który podejmie się przyjąd adresatów
Opłatka Maltaoskiego do swojej restauracji;
3) prowadzenie skutecznego fundraisingu poprzez pozyskiwanie funduszy na wkład
do paczek, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu;
4) nawiązywanie kontaktu ze sponsorami oraz darczyocami;
5) kontakt z lokalnym proboszczem parafii, w której odbywad będzie się Opłatek
Maltaoski oraz zaproszenie Proboszcza na spotkanie;
6) stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
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7) kontakt z lokalnymi mediami – organizacja i potwierdzenie lokalnych patronatów
medialnych we współpracy z koordynatorem głównym;
8) odbiór lub organizacja druku materiałów poligraficznych przekazanych przez
koordynatora głównego oraz dostarczenie zaproszeo do MOPS;
9) Przygotowanie Opłatka Maltaoskiego poprzez zorganizowanie wolontariuszy
wspomagających organizację wydarzenia na każdym jego etapie;
10) przygotowanie paczek, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, we współpracy
z MOPS;
11) organizacja programu artystycznego oraz „Świętego Mikołaja” do wręczenia
upominków, o których mowa w §2 ust. 2 zd. 2 Regulaminu, we współpracy z MOPS;
12) stała współpraca z koordynatorem głównym.
2. Koordynator podlega bezpośrednio Koordynatorowi Ogólnopolskiemu oraz
Organizatorowi.
§7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Do obowiązków lokalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako
współorganizatora Opłatka Maltaoskiego, należy w szczególności:
1) sporządzenie listy gości, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu;
2. Rozesłanie zaproszeo wskazanych w §4 Regulaminu.
3. Organizacja programu artystycznego oraz zapewnienie obecności Św. Mikołaja we
współpracy z koordynatorem lokalnym.
4. Sporządzenie listy potrzeb dla zaproszonych gości i przekazanie koordynatorowi
lokalnemu, o którym mowa § 6 Regulaminu.
5. Zakup zabawek dla dzieci wedle potrzeb na podstawie faktur we współpracy
z koordynatorem lokalnym.

Fundacja Polskich Kawalerów Maltaoskich w Krakowie
Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
KRS: 0000410254
www.zakonmaltanski.pl

2. W przypadku, gdy lokalny Opłatek Maltaoski jest organizowany wyłącznie przez
MOPS stosuje się odpowiednio przepisy §6 ust. 1-5; 7-12 Regulaminu.
§ 8 Wolontariusz
1. Wolontariusz to osoba fizyczna działająca bezpłatnie, świadomie i dobrowolnie na
rzecz innych, wykraczając poza więzi rodzinne oraz koleżeosko-przyjacielskie.
1. Wolontariuszem może byd każda osoba pełnoletnia posiadająca co najmniej
ograniczoną zdolnośd do czynności prawnych.
2. Wolontariuszem może zostad również osoba niepełnoletnia po ukooczeniu 13 roku
życia i za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Wolontariusz podlega bezpośrednio koordynatorowi lokalnemu, koordynatorowi
ogólnopolskiemu oraz Organizatorowi.
§9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych w czasie trwania Opłatka
Maltaoskiego w niezbędnym zakresie jest Organizator oraz lokalny Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w zakresie swojej działalności.
2. Dane osobowe Adresatów Opłatka Maltaoskiego przetwarzane są zgodnie
z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Opłatka
Maltaoskiego, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Opłatku Maltaoskim, a
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osób, której dane dotyczą i odbywa się po
zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go na podstawie
zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz
w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
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3. Przystąpienie adresata do kolacji opłatkowej jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody, o której mowa w ust. 2.
4. Uczestnik Opłatka Maltaoskiego ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15
RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub
żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO),
prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez
Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe dotyczące Uczestników Opłatka Maltaoskiego będą przetwarzane
przez czas trwania Opłatka Maltaoskiego oraz przez okres 1 roku od dnia zakooczenia (na
potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeo). Dane mogą byd też przetwarzane w ramach
dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO.).
§10 Postanowienia koocowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje wiążące podejmuje
Organizator konkursu w porozumieniu z lokalnymi Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej
w zakresie ich działalności.
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