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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
„Dzień na medal”
Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: „Regulamin”) określa cel i zasady ogólnopolskiego programu
prowadzonego pod nazwą „Dzień na medal” (zwany dalej jako: „Program”).
1. 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: „Procter & Gamble”, „Organizator” lub „Sponsor”).
2. Partnerem Programu jest Polska Fundacja Olimpijska (zwana dalej jako „Fundacją”) z siedzibą w
Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy i Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000089870, NIP: 5260014094.
3. Partnerem Programu jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (adres: ul. Żniwna 5, 62025 Kostrzyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000222483, NIP 779-10-11-327: (zwana dalej jako: „Partner”).
4. Procter & Gamble jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu oraz za przekazanie środków
pieniężnych w wysokości ustalonej zgodnie z pkt 9 na konto Fundacji.
5. Fundacja jest odpowiedzialna za weryfikację nadesłanych zgłoszeń, ustalenie listy szkół do głosowania
konsumenckiego opisanego poniżej w regulaminie jako etap 2, przekazanie środków pieniężnych
zwycięskim szkołom zgodnie z przyznanymi im kwotami.
6. Program jest prowadzony i komunikowany w stacjonarnych sklepach Partnera na terenie Polski tj. sieci
BIEDRONKA (zwanych dalej łącznie jako: „Sklepy”) oraz w mediach. Lista sklepów dostępna jest na
stronie https://www.biedronka.pl/pl.
7. Celem Programu jest promowanie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych poprzez
wsparcie finansowe wybranych szkół podstawowych, które zostanie wykorzystane na organizację
dodatkowych zajęć sportowych, modernizacji obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego lub inne cele
wskazane przez szkołę podczas składania wniosku.
8. Program będzie podzielony na 2 etapy, które będą trwać odpowiednio:
a. Etap 1: w okresie od dnia 19 maja 2022 roku od godziny 00:00:01 do 16 czerwca 2022 roku do godziny
23:59.
b. Etap 2: w okresie od dnia 7 lipca 2022 roku od godziny 00:00:01 do 4 sierpnia 2022 roku do godziny
23:59.
9. Klienci Sklepów wspierają Program poprzez zakup – w okresie trwania Programu - przynajmniej jednego,
dowolnego produktu marek należących do Sponsora (Always, Naturella, Oral-B, Blend-a-Med,
Head&Shoulders, Pantene, Old Spice, Gillette, Ariel, Lenor, Vizir, Pampers, Discreet, Fairy, Swiffer, Ambi
Pur). Od każdego sprzedanego produktu w okresie trwania obu etapów Programu Sponsor przekaże Fundacji
10 groszy (słownie: dziesięć groszy) netto aż do uzyskania maksymalnej kwoty 2 000 000 (słownie: dwóch
milionów) złotych netto z przeznaczeniem na wypłatę jej zwycięskim projektom zgłoszonym przez szkoły.
Finalna kwota zostanie ustalona na podstawie informacji uzyskanych od Partnera i ogłoszona w ciagu 7 dni
od zakończenia Etapu 2.
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10. W terminie 30 dni od momentu opublikowania listy zwycięzkich projektów na stronie Dziennamedal.pl,
Organizator przekaże na wskazany przez Fundację rachunek bankowy środki pieniężne w wysokości
ustalonej zgodnie z pkt. 9. Za datę przekazania środków pieniężnych uważa się datę zlecenia przelewu.
Następnie Fundacja przekaże środki pieniężne zwycięskim szkołom, zgodnie z przyznanymi im kwotami w
ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy darowizny ze szkołą przez Fundację.
Etap 1 – ubieganie się o środki pieniężne:
1. Etap 1, podczas którego publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o środki pieniężne w 3
kategoriach: dla szkół z gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich, dla szkół z gmin miejskich oraz dla szkół
pod patronatem olimpijczyków (zgodnie z listą znajdującą się w formularzu), w celu upowszechniania zajęć
sportowych wśród swoich uczniów będzie trwać w okresie od dnia 19 maja 2022 roku od godziny 00:00:01
do 16 czerwca 2022 roku do godzinny 23:59.
2. Jedna szkoła może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń w jednej wybranej przez siebie kategorii poprzez
wypełnienie i wysłanie jednego formularza online: https://www.everydayme.pl/dzien-na-medal-zgloszenie.
Przesłany formularz powienien zawierać opisy dowolnej liczby projektów każdy na kwotę środków
pieniężnych nie wyższych niż 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) złotych netto. Zgłoszony projekt musi
być zaakceptowany przez dyrekcję szkoły.
3. Aby ubiegać się o środki pieniężne należy w okresie trwania Etapu 1 wypełnić oraz przesłać formularz
znajdujący się na stronie internetowej Organizatora (Dziennamedal.pl). Zgodnie z formularzem projekty
mogą dotyczyć: zakupu sprzętu sportowego, modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej, organizacji
dodatkowych zajęć sportowych, organizacji półkolonii lub obozów sportowych lub innych działań
zgłoszonych przez szkołę mających na celu upowszechniania zajęć sportowych wśród swoich uczniów.
4. Wszystkie formularze złożone w terminie zostaną rozpatrzone oraz zweryfikowane pod kątem formalnym (tj.
projekt musi dotyczyć upowszechniania zajęć sportowych wśród uczniów, musi być zaakceptowany przez
dyrekcję szkoły oraz formularz ze strony Organizatora musi być wypełniony kompletnie i poprawnie),
w terminie 3 tygodni od zakończenia Etapu 1. Formularz nie może zawierać danych osobowych innych niż
dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres email) osoby składającej wniosek w imieniu szkoły.
5. Zweryfikowane pozytywnie formularze zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz poddane
głosowaniu konsumenckiemu, które odbędzie się podczas Etapu 2 (szczegółowe daty poniżej).
Etap 2 – głosowanie oraz wyłonienie zwycięzców, którym zostaną przyznane środki pieniężne:
1. Na opublikowane na stronie Organizatora projekty będzie można głosować podczas Etapu 2 trwającego
w okresie od dnia 7 lipca 2022 roku od godziny 00:00:01 do 4 sierpnia 2022 roku do godzinny 23:59.
2. Głosowanie będzie odbywać się w trzech kategoriach: 1) projekty zgłoszone przez szkoły z gmin
wiejskich oraz wiejsko-miejskich,2) projekty zgłoszone przez szkoły z gmin miejskich oraz 3) projekty
zgłoszone przez szkoły pod patronatem olimpijczyków. W dwóch pierwszych kategoriach, z każdego
województwa zostaną wyłonione 2 zwycięskie projekty: po jednym zwycięskim projekcie z kategorii
szkół z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz po jednym zwycięskim projekcie z kategorii szkół z gmin
miejskich. w ramach trzeciej kategorii zostanie wyłoniony jeden ogólnopolski zwycięzca.
3. W głosowaniu mogą brać udział osoby fizyczne które mają pełną zdolność do czynności prawnych, które
zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polski i które dokonały rejestracji na stronie Dziennamedal.pl,
(dalej zwani jako „Użytkownicy”).
4. Głosowanie jest kierowane do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
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5. Każda osoba fizyczna spełniająca powyższe warunki może w trakcie trwania Etapu 2 oddać 1 głos na
wybrany przez siebie projekt z dostępnej na stronie Organizatora listy.
6. Po zakończeniu głosowania zwycięskie projekt zostaną opublikowane na stronie Organizatora w ciągu 3
dni roboczych od daty zakończenia Etapu 2.
7. Szkoły, które otrzymają środki pieniężne na opisany przez siebie zwycięski projekt będą miały obowiązek
rozliczenia się z jego realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania środków pieniężnych od Fundacji
pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. Rozliczenie będzie polegało na wysłaniu Fundacji na adres:
sekretariat@pfo.org.pl zestawienia kosztów. Na żądanie Fundacji lub Organizatora szkoła udostępni
dokumenty finansowe potwierdzające wydatki wskazane w przesłanym zestawieniu kosztów. Dokumenty
przesłane przez szkołę nie mogą zawierać danych osobowych.
Informacje dla Użytkownika głosującego w Programie:
1. Procter & Gamble jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału
w Programie. Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe oraz informacje podane w trakcie procesu rejestracji
oraz dodatkowe informacje, podawane w momencie aktualizacji danych.
2. Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są niezbędne, aby mógł
Pan/Pani oddać głos w Programie. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest
zgoda wyrażona podczas rejestracji do Programu.
3. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich preferencji poprzez panel użytkownika na platformie
everydayme.pl
4. Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek grupy Procter
& Gamble oraz stron trzecich działających w imieniu Procter & Gamble. Twoje dane będą odpowiednio
zabezpieczone i chronione.
5. Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, usuwania,
przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania
danych osobowych jakie posiadamy na Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Jeśli nie usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma Pan/Pani również prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani
praw, prosimy skorzystać z formularza online. W celu zapoznania się z pełną wersją polityki prywatności
firmy Procter & Gamble prosimy kliknąć tutaj: Polityka ochrony prywatności konsumentów.
Informacje dla przedstawiciela szkoły wnioskującego w imieniu szkoły o przyznanie szkole środków
pieniężnych:
1. Procter & Gamble jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią w celu
zgłoszenia formularza w imieniu szkoły o przyznanie środków pieniężnych szkole w Programie.
Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe podane podczas składania formularza oraz ewentualne dodatkowe
informacje, podawane w momencie aktualizacji danych. Na zlecenie i w imieniu Procter & Gamble dane
osobowe będzie przetwarzać Fundacja w zakresie związanym z rozpatrzeniem i weryfikacją poprawności
zgłoszonych wniosków.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona podczas składania
formularza.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek
grupy Procter & Gamble oraz stron trzecich działających w imieniu Procter & Gamble. Twoje dane będą
odpowiednio zabezpieczone i chronione.
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4. Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, usuwania,
przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania
danych osobowych jakie posiadamy na Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Jeśli nie usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma Pan/Pani również prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani
praw, prosimy skorzystać z formularza online. W celu zapoznania się z pełną wersją polityki prywatności
firmy Procter & Gamble, prosimy kliknąć tutaj: Polityka ochrony prywatności konsumentów.

