
REGULAMIN PROJEKTU 

„ZOSTAŃ MECENASEM PARKU OLIWSKIEGO” 

 

WSTĘP   

 

Niniejszy regulamin projektu fundatorskiego pn. „Zostań Mecenasem/Partnerem Parku 

Oliwskiego”, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i zakres zobowiązań pomiędzy Fundacją 

Gdańską, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz Zarządcą Parku Oliwskiego,   a osobą  fizyczną 

lub prawną otrzymującą w ramach projektu tytuł „Mecenasa Parku Oliwskiego” lub „Partnera 

Parku Oliwskiego”. Ideą projektu jest stworzenie warunków dla miłośników Parku Oliwskiego do 

zaznaczenia w nim na trwałe swojej obecności poprzez umieszczenie w wybranej lokalizacji parku 

spersonalizowanej ławki z tabliczką, na której będzie dedykacja przygotowana przez wspierającego 

projekt. Inspiracją dla tego projektu były akcje organizowane w europejskich i światowych 

aglomeracjach. Projekt o takiej formule współpracy spełnia oczekiwania i wychodzi naprzeciw 

zapytaniom mieszkańców oraz firm prywatnych. 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Organizatorze – rozumie się przez to: Fundację Gdańską współpracującą z Zarządcą Parku 

Oliwskiego w ramach niniejszego projektu na podstawie odrębnego podpisanego porozumienia. 

Fundacja Gdańska jest podmiotem ustanowionym przez Miasto Gdańsk i Pomorską Izbę 

Przemysłowo-Handlową (zakres działania fundacji określa Uchwała Rady Fundacji Gdańskiej  

z dnia 27 sierpnia 2013r.) z siedzibą: ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk, REGON: 191804530; 

NIP: 5832627491; KRS: 0000052463. 

 

2) Administratorze parku – rozumie się przez to Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, jednostka 

budżetowa Miasta Gdańska (zakres działania określa Uchwała Nr XXXII/900/09 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 r.) z siedzibą: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, NIP: 

5840900085, REGON: 190030083, zwaną dalej „ZDiZ”. 

 

3) Darczyńcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą, osobę prawną lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, która w ramach 

projektu przekazuje darowiznę celową –„Park Oliwski” w formie pieniężnej na konto Organizatora. 

 

4) Partnerze – rozumie się przez to osobę fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osobę 

prawną lub inny podmiot posiadający osobowość prawną, która przystąpi do projektu  poprzez 



zakup usługi promocyjnej świadczonej przez Organizatora, z której zysk zostanie przekazany  

w ramach działalności statutowej Organizatora na działania związane z Parkiem Oliwskim.  

 

5) Ławce w Parku Oliwskim – rozumie się przez to drewniany element małej architektury, 

wytworzony wg projektu ZDiZ ustandaryzowanego dla Parku Oliwskiego w Gdańsku, który 

zostanie wykonany i zamontowany na terenie Parku Oliwskiego w Gdańsku wraz  

z umieszczeniem na nim tabliczki, o której mowa w pkt 7, po spełnieniu warunków przez 

Darczyńcę lub Partnera określonych w par. 6 i par. 8 (wzór ławki stanowi zał. nr 1). 

 

6) Żywotności ławki – rozumie się przez to: stan techniczny umożliwiający korzystanie z niej 

w celu jakim została zamontowana. 

 

7) Tabliczce – rozumie się przez to: wykonaną przez Organizatora i zgodnie z projektem Zarządcy, 

tabliczkę z treścią określoną w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym przez Darczyńcę 

zaakceptowaną przez ZDiZ, umieszczoną centralnie na wewnętrznej górnej części oparcia ławki. 

Tabliczka w kolorze złotym o wymiarach 110 x 50 mm z obłymi rogami. Materiał: metal (wzór 

tabliczki stanowi zał. nr 1). 

 

8) Certyfikacie – rozumie się przez to: dokument potwierdzający udział Darczyńcy lub Partnera  

w projekcie. 

9) Okresie 10 lat – rozumie się przez to: czas wynoszący 120 miesięcy od dnia montażu ławki  

w Parku Oliwskim w Gdańsku. 

10) Lokalizacji – miejsce w przestrzeni Parku Oliwskiego w Gdańsku, gdzie występuje możliwość 

montażu drewnianej ławki, miejsca oznaczono symbolami tj. A1, B2,... na mapie stanowiącej 

załącznik nr 4. 

11) Formularzu zgłoszeniowym – rozumie się przez to: dokument w postaci elektronicznej 

umieszczony na stronie parkoliwski.gdansk.pl, którego wypełnienie jest poświadczeniem chęci 

wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie oraz zgody na warunki niniejszego regulaminu (wzór 

formularza stanowi zał. nr 3). 

12) Wirtualnym spacerze – rozumie się przez to: prezentację multimedialną kilkunastu panoram 

sferycznych Parku Oliwskiego w Gdańsku znajdującej się na stronie parkoliwski.gdansk.pl,  

w której wyróżniono poprzez podświetlenie oraz opis „dostępna/zajęta/zarezerwowana” istniejące 

ławki widoczne na zdjęciu panoramy:  

a) Opis „dostępna” znajduję się przy każdej lokalizacji ławki istniejącej ławki żeliwno-

drewnianej, w której można zamontować nową ławkę drewnianą w ramach przedmiotowego 



projektu. Ławki będą udostępniane etapowo w poszczególnych obszarach parku. „Ławka 

będzie dostępna w kolejnym etapie” oznacza to, iż wybrana  ławka będzie dostępna po 

wyczerpaniu puli lokalizacji w danym obszarze parku. 

b) Opis „zarezerwowana” oznacza okres weryfikacji, 

c) Opis „zajęta” - oznacza, iż przykładowa lokalizacja nie jest możliwa do wyboru. 

13) Okresie weryfikacji – rozumie się przez to: okres 14 dni kalendarzowych (liczonych od 

wypełnienia formularza elektronicznego przez Darczyńcę/Partnera, w którym weryfikowane są 

dane w formularzu oraz realizowane są formalności związane z udziałem w projekcie, w tym 

wpłata środków na konto Organizatora. 

 

§1  

ZASADY OGÓLNE 

1. Niniejsze przepisy Regulaminu mają zastosowanie dla osób fizycznych i prawnych przy 

uwzględnieniu przepisów dotyczących przekazania darowizny i jej rozliczania/odpisania od 

podatku oraz przepisów podatkowych związanych ze sprzedażą usług promocyjnych.  

 

2. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie 

elektronicznej na stronie parkoliwski.gdansk.pl wybór rodzaju współpracy (Darczyńca, 

Partner), dokonanie niezbędnych formalności oraz przekazanie środków pieniężnych  

w wybranej formule na dedykowany rachunek bankowy Organizatora. 

 

3. Do projektu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna i każda osoba prawna 

otrzymując tym samym tytuł „Mecenasa Parku Oliwskiego” i przysługujące w związku  

z tym przywileje. 

 

 

 §2  

FORMY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

1. W ramach projektu Organizator przewiduje dwie formy zaangażowania. Pierwsza z nich to 

Mecenat Parku Oliwskiego, druga do Partner Parku Oliwskiego. 

2. Tytuł Mecenasa Parku Oliwskiego przyznaje się pełnoletnim osobom fizycznym lub osobom 

fizycznym prowadzącą działalność gospodarczą, osobie prawnej lub innemu podmiotowi 

posiadającemu osobowość prawną, które wypełniły formularz oraz dokonały czynności 

formalnych i przekazały w formie DAROWIZNY CELOWEJ na wydzielone przez 

Organizatora konto bankowe o numerze: 



 BZ WBK 53 1090 1098 0000 0001 1426 1808 kwotę nie mniejszą niż 4500 zł. 

3. Tytuł Partnera Parku Oliwskiego przyznaje się osobie fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą, osobie prawnej lub innemu podmiotowi posiadającemu osobowość prawną, 

która przystąpi do projektu poprzez ZAKUP USŁUGI PROMOCYJNEJ w postaci 

umieszczenia logo firmy i dedykacji na tabliczce umieszczonej na ławce, uprzednio 

wypełniając formularz oraz dokonały czynności formalnych i uregulowały terminowo 

płatność w wysokości 4500 zł netto na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury. 

 

§3  

MECENAT PARKU OLIWSKIEGO  

 1. Mecenas Parku Oliwskiego jest tytułem symboliczny, który Darczyńca  otrzymuje  

w podziękowaniu za wsparcie w postaci darowizny opisanej w §2 pkt 1.  

2. W ramach tytułu Darczyńca otrzyma:  

a) Prawo wyboru lokalizacji ławki wśród dostępnych możliwych do wybrania, na której 

będzie umieszczona dedykacja wskazana przez darczyńcę poprzez zaznaczenie jej w 

wirtualnym spacerze i wypełnieniu formularza.  

 

b) Prawo wskazania treści dedykacji, która będzie umieszczona na tabliczce zamontowanej 

na w/w ławce zgodnie z §6 pkt 6. 

 

c) Możliwość umieszczenia imienia, nazwiska lub nazwy firmy darczyńcy na stronie 

internetowej www.parkoliwski.pl  pod hasłem Mecenasi Parku Oliwskiego. 

 

d) Możliwość dwuosobowego udziału w dorocznym spotkaniu Mecenasów i Partnerów 

Parku Oliwskiego.   

 

e) Tytuł Mecenasa Parku Oliwskiego na 10 lat liczone od dnia wpłaty darowizny.  

 

f)    Prawo otrzymania od organizatora zaświadczenia o udziale w projekcie na zasadach 

mecenatu. 

  

g) Certyfikat potwierdzający posiadanie tytułu Mecenasa Parku Oliwskiego.  

 

h) Miniaturową ławkę ze wskazaną dedykacją.   

 

i)   Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach i otrzymywania wszystkich materiałów 

dotyczących projektu Mecenat Parku Oliwskiego jeżeli takie powstaną.   

 

j)   Możliwość wpłacania dodatkowych darowizn celowych podczas całego okresu trwania 

mecenatu.  

 

k) Darczyńca ma prawo do zmiany preferowanej lokalizację ławki w okresie weryfikacji 

jeżeli jest to możliwe.  

 

l)    Darczyńca ma prawo do zmiany treści tabliczki w okresie weryfikacji w uzgodnieniu  



z Organizatorem uwzględniając warunki określone w §10. 

m) Darczyńca ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez konsekwencji w okresie 

weryfikacji, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora. 

n) Darczyńca ma prawo do zastrzeżenia upublicznienia jego danych (nazwiska i imienia). 

o) Darczyńca ma prawo wystąpić z wnioskiem pisemnym do Organizatora o rezygnację  

z udziału w projekcie po etapie weryfikacji. Rezygnacja ta skutkuje usunięciem tabliczki 

oraz wszelkich informacji na temat udziału Darczyńcy w projekcie.  

p) Prawo do rezygnacji o której mowa §3 pkt 1 ustęp „o” nie niesie ze sobą żadnych 

konsekwencji finansowych i prawnych Organizatora wobec Darczyńcy.   

q) Darczyńca ma możliwość wnioskować do Organizatora o zmianę treści tabliczki po 

okresie weryfikacji, jednak podlega to osobnej umowie, a koszty tej zmiany ponosi 

Darczyńca.   

 

3. W ramach tytułu Darczyńca ma obowiązek lub nie ma prawa do:  

 

a) Darczyńca ma obowiązek wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 

stronie internetowej parkoliwski.gdansk.pl poprzez podanie danych tj.: imię i nazwisko, 

miasto, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, treści tabliczki. Wypełnienie formularza 

oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz 

przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy jest indywidualny dla 

każdej lokalizacji ławki oznaczonej jako „dostępna” w wirtualnym spacerze na stronie 

parkoliwski.gdansk.pl. Aby uzyskać dostęp do formularza należy kliknąć na podświetloną 

ławkę w wirtualnym spacerze. Po wypełnieniu formularza fundator otrzyma informację 

zwrotną na adres e-mail podany w formularzu. 

b) Darczyńca ma obowiązek podpisać umowę darowizny z Organizatorem i przekazać  

w ciągu 14 dni od podpisania umowy kwotę darowizny nie mniejszą niż 4500 zł brutto 

przelewem bankowym na dedykowany rachunek bankowy Organizatora wskazany  

w umowie i w regulaminie.     

c) Darczyńca nie ma możliwości roszczenia praw do własności ławki zamontowanej  

w ramach projektu oraz sposobu jej użytkowania w przestrzeni ogólnodostępnej parku. 

d) Darczyńca nie ma możliwości roszczenia praw do zniszczonej ławki szczególnie  

w wyniku wandalizmu. 

e)  Darczyńca nie ma możliwości dysponowania ławką i określania warunków korzystania  

z niej przez innych użytkowników parku. 

 



 

 

 

4. Odpowiedzialność Darczyńcy: 

 a) Darczyńca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych  

w formularzu zgłoszeniowym. 

 b) Darczyńca ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie treści, które zostaną 

umieszczone na tabliczce. 

  

 

§4 

PARTNER PARKU OLIWSKIEGO  

1. Partner Parku Oliwskiego jest świadczeniem, które Partner nabywa od Organizatora w ramach 

usługi promocyjnej.  

     

2. W ramach usługi Partner otrzymuje:  

 

a) Prawo wyboru lokalizacji ławki, na której będą umieszczona tabliczka ze świadczeniami 

promocyjnymi Partnera poprzez zaznaczenie jej w wirtualnym spacerze i wypełnienie formularza.  

b) Prawo wskazania treści/wizualizacji promocyjnej, która będzie umieszczona na tabliczce 

zamontowanej na w/w. ławce przy uwzględnieniu wytycznych Organizatora Załącznik nr 4 zgodnie 

z §6 pkt 6.   

c) Możliwość umieszczenie logo i nazwy Partnera na stronie internetowej www.parkoliwski.pl pod 

hasłem Partnerzy. 

d) Możliwość dwuosobowego udziału w dorocznym spotkaniu Mecenasów i Partnerów Parku 

Oliwskiego. 

e) Tytuł Partnera Parku Oliwskiego na 10 lat liczone od dnia zapłaty za usługę.  

f) Prawo otrzymania od organizatora zaświadczenia o udziale w projekcie na zasadach Partnera. 

g) Certyfikat potwierdzający posiadanie tytułu Partnera.  

h) Miniaturową ławkę ze wskazaną dedykacją.   

i) Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach i otrzymywania wszystkich materiałów dotyczących 

projektu Mecenat Parku Oliwskiego jeżeli takie powstaną.   

k) Darczyńca ma prawo do Pierwszeństwa w otrzymywaniu oferty zakupu innych świadczeń 

promocyjnych, które będą oferowane przez Organizatora na terenie Parku Oliwskiego w okresie 10 

lat.  



l) Prawo do zmiany treści tabliczki w okresie weryfikacji w uzgodnieniu z Organizatorem 

uwzględniając warunki określone w §10. 

 m) Partner ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez konsekwencji w okresie weryfikacji, 

o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora. 

n) Partner ma prawo do zastrzeżenia upublicznienia jego danych. 

o) Partner ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do Organizatora o rezygnację z udziału w 

projekcie po etapie weryfikacji. Rezygnacja ta skutkuje usunięciem tabliczki oraz wszelkich 

informacji na temat udziału Darczyńcy w projekcie.  

p) Prawo do rezygnacji  o której mowa §3 pkt 1 ustęp „p” nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji 

finansowych i prawnych Organizatora wobec Partnera .   

q) Partner ma możliwość wnioskować do Organizatora o zmianę treści tabliczki po okresie 

weryfikacji, jednak podlega to osobnej umowie a koszty tej zmiany ponosi Partner na podstawie 

odrębnej faktury wystawianej przez Organizatora .   

 

3.  W ramach zakupionej usługi Partner ma obowiązek lub nie ma prawa do:  

 

a) Partner ma obowiązek wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

internetowej parkoliwski.gdansk.pl poprzez podanie danych tj.: imię i nazwisko, miasto, adres e-

mail, nr telefonu kontaktowego, treści tabliczki. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na 

postanowienia Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie informacji drogą 

elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy jest indywidualny dla każdej lokalizacji ławki oznaczonej 

jako „dostępna” w wirtualnym spacerze na stronie parkoliwski.gdansk.pl. Aby uzyskać dostęp do 

formularza należy kliknąć na podświetloną ławkę w wirtualnym spacerze. Po wypełnieniu 

formularza fundator  otrzyma informację zwrotną na podany w formularzu adres e-mail. 

b) Partner ma obowiązek podpisać umowę na świadczenie usług promocyjnych z Organizatorem  

i zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kwotę 4500 zł netto na podstawie wystawionej  

i dostarczonej przez  Organizatora faktury.  

c) Partner nie ma możliwości roszczenia praw do własności ławki zamontowanej w ramach 

projektu oraz sposobu jej użytkowania w przestrzeni ogólnodostępnej parku. 

d) Partner nie ma możliwości roszczenia praw do zniszczonej ławki szczególnie w wyniku 

wandalizmu. 

e) Partner nie ma możliwości dysponowania ławką i określania warunków korzystania z niej przez 

innych użytkowników parku. 

 

4. Odpowiedzialność Partnera: 



 a) Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w formularzu  

zgłoszeniowym. 

 b) Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie treści, które zostaną umieszczone na 

tabliczce. 

 

§5 

PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIANOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Organizator w ramach realizacji projektu jest zobowiązany do: 

 

1) Zakupu drewnianej ławki i montażu na niej wygrawerowanej tabliczki, 

2) Demontażu starej ławki w Parku Oliwskim, 

3) Montażu drewnianej ławki w Parku Oliwskim w lokalizacji wybranej przez Darczyńcę/ 

Partnera nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy/wpływu środków na 

konto Organizatora. 

4) Konserwacji ławki podczas jej żywotności (szacowanej na 10 lat) polegającej na: myciu, 

malowaniu, stosowaniu środków przeciwgrzybicznych, wymiany elementów drewnianych, 

konserwacji lub wymiany zniszczonej tabliczki, poprawy montażu ławki, 

5) Wystawienia certyfikatu udziału w projekcie. 

3) Ochrony i przechowywania danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

4) Informowanie Darczyńcy/Partnera w okresie weryfikacji o uwagach związanych z realizacją 

projektu (uzgodnienie treści tabliczki itp.). 

5) Informowania Darczyńcy/Partnera o wszelkich zmianach lokalizacji zafundowanej przez 

niego ławki oraz trwałych uszkodzeniach związanych z jej demontażem. 

6) Zwrotu przekazanej wartości wpłaconych środków przez Darczyńcę/Partnera w przypadku 

braku możliwości realizacji projektu z przyczyn niezawinionych przez Organizatora. 

 

2. Organizator ma prawo do: 

 

1) Zmiany lokalizacji ławki będącej przedmiotem projektu z przyczyn, których Organizator nie 

był w stanie przewidzieć w momencie montażu ławki (np. rewaloryzacja parku, remont i inne),  

o czym Darczyńca/Partner zostanie poinformowany przez Organizatora. 

2) Do czasowego demontażu ławki, jednak nie trwającego dłużej niż 60 dni w przypadku 

naprawy ławki wymagającej jej demontażu i przetransportowania. 

3) Publicznego udostępnienia informacji o Darczyńcy/Partnerze (podania jego imienia  



i nazwiska, nazwy firmy), który zaangażował się w projekt jedynie w przypadku kiedy 

Darczyńca/Partner wyrazi zgodę na udostępnienie danych. 

4) Zmiany Regulaminu w trakcie trwania projektu. 

5) Wyłącznego decydowania o kształcie i wyglądzie ławki i tabliczki oraz sposobach ich 

konserwacji. 

 

3. Czynności związane z realizacją projektu wymienione w ust. 1 i 2 będą możliwe do realizacji po 

spełnieniu obowiązków Darczyńcy/Partnera określonych w § 3 ust.3 lub §4 ust.3. 

 

3. Odpowiedzialność Organizatora: 

 

1. Organizator odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń lub 

zaświadczeń niezbędnych do realizacji projektu. 

2. Organizator nie odpowiada za ewentualną kradzież ławki z terenu parku oraz jej zniszczenie 

(uniemożliwiające jej naprawę) powstałe w wyniku aktów wandalizmu. 

 

§6 

PROCES UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1.Wszystkie działania związane z wyborem lokalizacji i treścią tabliczki odbywają się na stronie 

internetowej Zarządcy Parku Oliwskiego  www.parkoliwski.gdansk.pl.  

 

2. Organizator w porozumieniu z Zarządcą prowadzi projekt, do którego zgłoszenia przyjmuje 

Zarządca na podstawie odrębnego porozumienia.  

 

3. Administrator parku i Organizator są administratorami danych osobowych zgodnie z Ustawą z 

dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących 

gwarancji wglądu do danych, poprawiania danych i ochrony przetwarzania danych., które na 

potrzeby dokonania czynności formalnych związanych z uczestnictwem Darczyńcy/Partnera 

udostępnia Organizatorowi bez prawa wykorzystywania ich do innych czynności nie związanych z 

projektem „ZOSTAŃ MECENASEM PARKU OLIWSKIEGO”.   

 

4. Dane osobowe (imię i nazwisko) Darczyńcy/Partnera mogą być publicznie udostępnione przez 

Organizatora/Zarządcę w przypadku kiedy Darczyńca/Partner wyrazi na to zgodę. 

 

5. Wybór lokalizacji ławki:   

http://www.parkoliwski.gdansk.pl/


a. Wyboru lokalizacji ufundowanej ławki dokonuje Darczyńca/Partner w momencie 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego indywidualnego dla każdej lokalizacji ławki, na 

którym znajduje się oznaczenie ławki w postaci A1, B2.itp. 

b.  Lokalizację do montażu ławki można sprawdzić na mapie będącej załącznikiem nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

c. Aby uzyskać dostęp do formularza należy kliknąć na wybraną w przestrzeni Parku 

Oliwskiego podświetloną ławkę oznaczoną napisem jako „dostępna” w wirtualnym spacerze 

na stronie parkoliwski.gdansk.pl. Po wypełnieniu formularza Partner/Darczyńca otrzyma 

informację zwrotną na podany w formularzu adres e-mail. 

d. Opis „Ławka będzie dostępna w kolejnym etapie” oznacza, iż wybrana ławka będzie 

dostępna w późniejszym czasie, po wykorzystaniu dostępnych lokalizacji ławek  

w aktywnych obszarach parku. 

 

6. Warunki dotyczące umieszczenia treści na tabliczce: 

 

a. Wskazane treści w formularzu zgłoszeniowym, które powinny znaleźć się na 

tabliczce nie mogą stanowić reklamy i promocji produktów lub usług, których 

reklama jest zakazana przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

b. Zakazane jest umieszczanie treści będących hasłami, które są zakazane przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, mogą mieć wydźwięk polityczny, 

religijny lub rasistowski, bądź podobny, jak również wszelkich haseł uznawanych 

powszechnie za niestosowne lub obraźliwe. 

c. Wskazana treść do zamieszczenia na tabliczce oraz jej wygląd (kształt, szata 

graficzna, czcionka, rozmiar) zostanie uzgodniona przez Zarządcę. W przypadku 

braku akceptacji treści umieszczanych na tabliczce przez Zarządcę, 

Darczyńca/Partner zostanie poinformowany o potrzebie zmian w okresie 

weryfikacji. W przypadku braku zmiany treści niezaakceptowanej przez Zarządcę 

Darczyńca/Partner nie będzie miał możliwości udziału w projekcie. 

d. Treść do umieszczenia na tabliczce może posiadać maksymalnie 4 linie  

z wygrawerowanym napisem, składającym się z ok. 25-33 znaków w wierszu (w tym 

spacje i znaki interpunkcyjne). Maksymalna wielkość liter 7 mm. Czcionka Nyala. 

e. Treść tabliczki może zawierać w sobie logo, którego powierzchnia nie może 

przekroczyć 20x30 mm. Logo w postaci pliku wektorowego .cdr zostanie przekazane 

przez Darczyńcę/Partnera drogą elektroniczną po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zarządcą . 



f. Przykładowe treści możliwe do umieszczenia na tabliczce: „ Mojej żonie Janinie 

Kowalskiej w 20 rocznicę ślubu (data)”, „Z okazji 60-tych urodzin- kochamy Cię- 

Ania, Maria i Paweł (data)”, „Z okazji wejścia na nową drogę życia przyjaciele  

i rodzina”. 

 

7. Warunki korzystania z ławki: 

a. Zamontowane ławki w Parku Oliwskim w ramach projektu stanowią własność 

Gminy Miasta Gdańsk i są elementem małej architektury w ogólnodostępnej 

przestrzeni publicznej. 

b.  Każdy użytkownik Parku Oliwskiego będzie miał możliwość korzystania z ławki  

  o dowolnej porze i czasie, w godzinach otwarcia parku 

8. Trwałość ławki i warunki jej demontażu: 

a. Żywotność ławki i tabliczki zamontowanej w ramach niniejszego projektu w Parku 

Oliwskim w Gdańsku została oszacowana na okres 10 lat, jednakże ze względu na 

warunki atmosferyczne i techniczne, których Organizator nie był w stanie 

przewidzieć w momencie montażu ławki, może okazać się krótsza niż 10 lat. 

b. W przypadku dobrego stanu technicznego, ławka wraz z tabliczką po okresie 10 lat 

nie zostanie zdemontowana. 

c. Po demontażu ławki nie nadającej się do dalszego użytkowania i naprawy 

nieuszkodzona tabliczka zostanie zwrócona Darczyńcy/Partnerowi, jeśli wyrazi na to 

zgodę.  

d. O stałym demontażu ławki i tabliczki Darczyńca/Partner zostanie poinformowany 

przez Organizatora drogą mailową na podany w trakcie zgłoszenie do projektu adres.  

 

§7 

WŁASNOŚĆ ŁAWKI   

1. Darowizny wpłacane na rzecz Parku Oliwskiego będą przeznaczone na zakup ławek i realizację 

innych elementów projektu. Zakupione przez Organizatora ławki zostaną przez niego przekazane  

w darowiźnie na rzecz Gminy, w imieniu której działa Zarządca.  

2. Usługi reklamowe zakupione przez Partnera są świadczone przez Organizatora na zasadach 

ekonomii społecznej, a przychód z nich w całości zostanie przeznaczony na realizację 

przedmiotowego projektu w tym zakup ławek, które zostaną przekazane w darowiźnie, na rzecz 

Gminy, w imieniu której działa Zarządca.  

2. Wszystkie zakupione przedmioty, licencje, prawa i inne rzeczy dotyczące programu nie stanowią 

własności Darczyńcy/Partnera.  



 

 

§8 

TERMINY  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 24.08.2016 r. 

2. Termin rozpoczęcia projektu oraz obowiązywania niniejszego regulaminu: 24.08.2016 r. 

3. Termin zakończenia projektu oraz obowiązywania niniejszego regulaminu określa się na: 

24.08.2030 r. 

4. Termin zakończenia może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych ze strony Organizatora, 

których Organizator nie był w stanie przewidzieć w dniu rozpoczęcia projektu. 

 



 

Zał. nr 1 

WZÓR ŁAWKI 

 

WZÓR TABLICZKI 

 



Zał. nr 2 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 
 



Zał. nr 3 

 



 


