Regulamin zbiórki “Śluzy dla szpitali” organizowanej przez Good4Wall z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako “Regulamin”)
1. Zbiórka (dalej jako „Zbiórka”) jest realizowana przez Good4Wall Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (00-337), przy ul.
Bartoszewicza 3/24, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000786728, REGON: 383378776, NIP: 5252789828 (dalej jako “Organizator”) przy
współpracy z platformą Crowdway.pl - Crowdway Sp. z o.o. ul. Piękna 49, 00-672
Warszawa, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000566600, NIP: 8971810906, REGON:361988820 (dalej jako
“Platforma”). Crowdway jest platformą umożliwiającą dokonywanie wpłat na kampanię
prezentujące projekty biznesowe, naukowe, sprzedażowe oraz charytatywne celem
pozyskania środków na ich realizację.
2. Platforma jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną pośredniczącym w
przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Platformy a
Organizatorem. Platforma nie jest Stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a
Organizatorem i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia.
3. Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych (dalej :”Składka”) na produkcję śluz
zabezpieczających dla szpitali (dalej “Akcja”).
4. Ze względu na sposób realizowania zbiórki (wpłaty przez darczyńców na rachunek
bankowy) do Zbiórki nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2019.756 t.j. z dnia 2019.04.25).
5. Realizowana kampania jest kampanią non profit, co oznacza, że Platforma ani
Organizator nie pobierają opłat za jej realizację. Jedyną opłatą jest koszt operatora
płatności.
6. Warunkiem korzystania z Platformy jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i
ich akceptacja. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz,
że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
7. Korzystanie z Platformy uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. W celu
prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien zapewnić:
- urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
- połączenie z globalną siecią Internet,
- zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane
połączenia SSL.
8. Wpłatę Składki traktuje się jako skuteczne dokonanie zapłaty Składki na rzecz
Organizatora.
9. Wpłata na Akcję jest możliwa za pośrednictwem rozwiązania płatniczego
zintegrowanego z Platformą dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę usług
płatniczych – operatora Tpay lub poprzez wykonanie przelewu online lub bezpośrednio
na indywidualny numer rachunku Akcji za pośrednictwem innego dostawcy usług

płatniczych. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych bezpośrednio u
Organizatora.
10. Dokonywany przez Wspierającego przelew uznany jest za zrealizowany w momencie
zaksięgowania środków na Rachunku należącym do Organizatora. Organizator nie
odpowiada za nienależycie dokonane przelewy w przypadku zamierzonego lub
niezamierzonego błędnego podania przez Wspierającego numeru rachunku bankowego.
Organizator podejmuje działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej
wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, w szczególności w
trybie i na zasadach określonych w art. 143a-143c UUP, w tym w szczególności
dokonuje pisemnych zawiadomień, o których mowa w ww. Przepisach.
11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź
szkodę wywołaną jego działaniami w Platformie, w szczególności za podanie
niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie
dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie
tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

