Business Use

REGULAMIN PROGRAMU
„Dbanie o planetę zaczyna się w domu”
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa cel i zasady programu
prowadzonego pod nazwą „Dbanie o Planetę zaczyna się w domu” (zwanego dalej jako:
„Program”).
2. Sponsorem i Organizatorem Programu jest Procter and Gamble DS Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000210289, posiadająca NIP: 5213289895 oraz REGON: 015731717, o kapitale
zakładowym w wysokości: 4.197.000,00 złotych (zwana dalej jako: „Sponsor”).
4. Beneficjentem Programu jest Stowarzyszenie „Nasza Ziemia” z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Jana Matejki 58/17, 60-770 Poznań), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
jak również do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Poznań, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000505500, posiadająca NIP: 7811905000 oraz REGON: 302718318 (zwana dalej jako:
„Beneficjent”).
5. Spółka jako wyłączny sponsor i organizator jest odpowiedzialna za przeprowadzenie Programu
oraz za przekazanie Darowizny Beneficjentowi.
6. Celem programu jest przekazanie do Beneficjenta funduszy na sfinansowanie programu edukacji
pro-ekologicznej dla dzieci w szkołach podstawowych. Opis programu w załączniku nr 1 do
niniejszego regulaminu.
7. Program jest prowadzony w sklepach sieci Auchan na terenie Polski, w następujących formatach:
on-line (e-commerce) oraz stacjonarnie (hipermarkety, supermarkety, superstore oraz ultra
proximity), zwanych dalej łącznie jako: „Sklepy”. Lista sklepów dostępna jest na stronie
https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep.
8. Program trwa w okresie od dnia 03 marca 2022 roku od godziny 00:00:01 do 23 marca 2022 roku
do godzinny 23:59.
9. Klienci Sklepów wspierają Program poprzez zakup - w okresie trwania Programu - przynajmniej
jednego, dowolnego produktu Sponsora, marek: Gillette, Gillette Venus, Head and Shoulders,
Herbal Essences, Pantene ProV, Aussie, Old Spice, Oral B, Naturella.
10. W przypadku, gdy łączna wartość sprzedaży produktów Sponsora (marek wymienionych w
punkcie 9), w Sklepach Auchan, w okresie trwania Programu t.j. od 3 marca 2022 roku do 23 marca
2022 roku, wyniesienie co najmniej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto,
Sponsor przekaże Beneficjentowi darowiznę pieniężną w wysokości 43 000 złotych brutto (słownie
czterdzieści trzy tysięce złotych) z przeznaczeniem jej na sfinansowanie programu edukacji proekologicznej dzieci w szkołach podstawowych (zwaną dalej jako: „Darowizna”).
11. Darowizna zostanie przekazana Beneficjentowi, przelewem na wskazany przez niego rachunek
bankowy. Za datę dokonania darowizny uważa się datę zlecenia przelewu.
12. Akcja edukacyjna w szkołach, o której mowa w ust. 10 powyżej, odbędzie się w terminie do
dnia 31.12.2022 roku, na terenie Polski, a Beneficjent odpowiednio udokumentuje przeznaczenie
Darowizny na ten cel.
13. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Programu na stronie internetowej
https://www.everydayme.pl/ (zwanej dalej jako: „Strona internetowa”), w sposób umożliwiający
jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
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14. Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Sponsora oraz Beneficjenta od momentu jego wejścia
w życie oraz stanowi wyłączne źródło zasad Programu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe
odnoszące się w jakikolwiek sposób do Programu mają jedynie charakter informacyjny.
15. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2016.471).
16. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku
Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 19 czerwca 2019 roku).
17. Regulamin wchodzi w życie w dniu 3.03.2022 rok.

Załącznik nr. 1 – opis programu edukacyjnego
W obliczu ogromnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, Czas, by aktywnie działać na rzecz
zmiany codziennych nawyków i ograniczenia własnego śladu środowiskowego, jest teraz.
W kształtowaniu ekologicznych nawyków i w wprowadzaniu dobrych praktyk w naszych domach
szczególną rolą odgrywają dzieci i młodzież. Dlatego też inicjatywy proekologiczne skierowane do
najmłodszych zajmują szczególną rolę zarówno dla P&G jak i sieci hipermarketów Auchan.
Pod merytorycznym patronatem Fundacji Nasza Ziemia powstały projekty edukacyjne które nie tylko
zachęcają do zmian nawyków we własnym otoczeniu, ale podkreślają, że przyszłość planety leży także w ich
rękach. Projekty są skierowane dla wszystkich klas uczniów szkół podstawowych. To nie tylko materiały
edukacyjne obejmujące gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów. Młodsze dzieci,
z klas 1-6, mogą zdobywać wiedzę z ekologii korzystając animacji video, które w prosty i przyjazny sposób
podpowiadają, jak zmienić swoje codzienne nawyki, by lepiej służyły planecie.
Kluczowym elementem działania jest jednak zachęcanie uczniów do realizacji projektów specjalnych, które
młodzież z całej Polski, będzie mogła przeprowadzać zarówno w gronie klasowym lub wśród
rówieśników. Najlepsze projekty ekologiczne otrzymają grant na realizację.
W działania mogą włączyć się konsumenci. Kupując produkty P&G w sklepach sieci Auchan, mogą oni
przyczynić się do sfinansowania zwycięskich projektów, które zostaną wyłonione do 30 kwietnia 2022 i
ogłoszone na stronie pod adresem www.everydayme.pl.

