
 

Regulamin Klubu Przyjaciół Fundacji „Zdążyć z Miłością” 

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Przyjaciół Fundacji „Zdążyć z Miłością”, którą tworzymy 

oznacza to, że zdecydowałaś/eś się wspierać długofalowo działania naszej Fundacji poprzez 

regularne comiesięczne wpłaty na realizację celów statutowych Fundacji. Wystarczy, że na 

stronie Fundacji www.zdazyczmiloscia.org.pl wejdziesz w zakładkę „Wesprzyj nas” i dalej 

„wsparcie finansowe”.  
 

1. Korzystając z dostępnych na naszej stronie systemów płatności możesz w łatwy sposób 

dokonać swojej comiesięcznej wpłaty: 

1. Wykonaj tradycyjny przelew: 

Odbiorca: Fundacja „Zdążyć z Miłością” 

Adres: ul. Franciszkańska 111, 75-251 Koszalin 

NRB w PKO BP S.A.: 09 1020 2791 0000 7702 0215 9796 

Tytuł wpłaty: Klub Przyjaciół Fundacji „Zdążyć z Miłością” 

Imię Nazwisko, Okres (miesiąc lub rok, np. 03/2015) – darowizna na cele statutowe 

Kwota: 25,00 zł lub 50,00 zł 

2. Przelew elektroniczny (przy pomocy formularza na stronie Fundacji): 

Podaj kwotę: 25,00 zł lub 50,00 zł 

3. Jeżeli wolisz, możesz skorzystać z PayPala na stronie Fundacji 

 

2. Zostając naszym regularnym Darczyńcą pomożesz nam w długofalowym planowaniu 

naszych projektów i aktywności. Ponieważ potrzeby są wielkie - potrzebujemy Twojego 

stałego wsparcia. Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Wysokość 

odliczenia dla osób fizycznych wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu 

(podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust.1, pkt. 9 oraz art. 18, ust. 1, 

pkt. 1). 

  



3. Chcemy zaproponować dwie formy wsparcia dla członków naszego Klubu Przyjaciół 

Fundacji „Zdążyć z Miłością”: 

1. propozycja dla osób fizycznych  

wpłata w wysokości 25,00 zł miesięcznie lub jednorazowo 300,00 zł za rok z góry 

2. propozycja dla firm  

wpłata w wysokości 50,00 zł miesięcznie lub jednorazowo 600,00 zł za rok z góry 

 

4. Zakładamy, że członek Klubu Przyjaciół Fundacji „Zdążyć z Miłością” decyduje się na 

wsparcie działań Fundacji co najmniej przez okres 12 miesięcy lub dokonuje jednorazowej 

wpłaty, która stanowi 12 krotność kwoty zaproponowanej dla osób fizycznych lub dla firm. 

Istnieje możliwość przedłużenia członkostwa w Klubie na czas nieoznaczony.   

5. Przyłączenie się do Klubu Przyjaciół Fundacji „Zdążyć z Miłością” potwierdzamy specjalnym 

certyfikatem, który jest wydawany po upływie roku (przy opcji wpłat miesięcznych) lub po 

dokonaniu jednorazowej wpłaty (wpłata za rok z góry). 

Informacja o członkach Klubu Przyjaciół Fundacji pojawia się na stronie Fundacji: 

www.zdazyczmiloscia.org.pl/klub oraz na naszym profilu Facebook (jeśli rezygnujesz z tego 

przywileju, powinieneś nas o tym poinformować). 

Jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcie lub zdjęcie Twojej firmy znalazło się w na naszej stronie lub na 

naszym  profilu Facebook, po spełnieniu wyżej określonych warunków, prześlij nam swoje 

zdjęcie na e-mail: justyna.smidecka@zdazyczmiloscia.org.pl wraz z podpisaną treścią 

deklaracji zgody na wykorzystanie wizerunku.  

 

Treść deklaracji: 

Wyrażam zgodę na publikację przesłanego przeze mnie zdjęcia oraz wskazanych przeze mnie informacji 

o danych osobowych na stronie www.zdazyczmiloscia.org.pl 

          (Imię i nazwisko) 

 

6. O wszelkich projektach realizowanych przez Fundację „Zdążyć z Miłością” informujemy na 

naszej stronie internetowej www.zdazyczmiloscia.org.pl. Zaglądaj na naszą stronę oraz na 

nasz profil na Facebooku www.facebook.com/zdazyczmiloscia, aby na bieżąco śledzić nasze 

działania.  

 

Pamiętaj: 

Wpłacając regularnie wybraną kwotę każdego miesiąca inwestujesz w projekty aktualnie 

realizowane przez Fundację „Zdążyć z Miłością”. Każda złotówka, którą przekazujesz daje 

nam możliwość zorganizowania realnej pomocy osobom potrzebującym. 


