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R.EGULAMIllI ZBIORKI PUBLICa{EI
pod nązwą

,. Kr,yesta Pierwsz g listo padowa"

l. Zbiórka publiczna pod nazwą ,,Kwestą Pierwszolistopadowa" zwana dalej Kwestą
jest przeprowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych,,Hospicjum"
Gliwicach w celu zgromadzenia środków finansowych niezbędnych na rzecz
procesu inwestycyjnego pod nazwą ,,Rozbudowa i przebudowa budynków
Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy uI L Daszyńskiego 29-31 w
Gliwicąch'] Aktualnie realizowany jest I etap inwestycji.

' ż. Zbiórka publiczna prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 marca
20'J,4 ,,o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych",

3. Zbiórka publiczna realizowana jest na podstawie zgłoszenia do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji 'nr 20I6/3432/OR z dnia

07,T0.201,6.

4, Miejsce i czas kwesty: Kwesta zostanie przeprowadzona w następujący sposób:

a) w dniu 01 listopada, w godzinach 09:00 - 17:00 na cmentarzach:
- Cenffalny
- Lipowy
- Św. Wojciecha
- Sośnica
- Ostopa
- Łabędy
- Ligota Zabrska
- Św. Antoniego
- Brzezinka
- Knurów Szczygłowice
- Knurów Rakoniewskiego
- Knurów uL 1-Maja

b) w dniu 02 listopada, w godzinach 09:00 ,17:00, na cmentarzach:



- Centralny
- Lipowy
- Św. Wojciecha
- Sośnica
- Łabędy
- Ligota Zabrska
- Św. Antoniego
- Knurów Szczygłowice
- Knurów Rakoniewskiego
- Knurów uL l-Maja

b) w dniu 03 listopada, w godzinach 09:00 - t7:00 na cmentarzach:
- Centralny
- Lipowy
- Św Wojciecha
- Sośnica
- Łabędy
- Ligoa Zabrska
- Św. Antoniego
- Knurów Rakoniewskiego
- Knurów u[ l-Maja

5, Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia kwesty Organizator powołał

Komitet Społeczny ( Organizacyjny) na którego . czele stoi Szef Komitetu

o dp owi e dz ia|ny za p rawi dłową ko o rdyn acj ę i o rgan izacj ę kwe sty,

6, Szef Komitetu nadzoruje przebieg Kwesty i rozlicza z Organizatorem Kwestę w

terminie do dnia 10.11.201Br.

7, W Sztabie działakomisja do przeliczenia zebranych pieniędzy, składająca się z

osób wskazanych przez Organizatora.

B, Wszyscy członkowie Sztabu pracują nieodpłabrie i nie mogą czerpaĆ żadnych

korzyści majątkowych z tytułu uczestrictwa w Sztabie.

9, KwesĘ przeprowadzona zostanie poprzez zbieranie ofiar w gotówce, online oraz

przez terminal płatri czy za p o średnictwem Wolontari u szy.

10. Wolontariuszem może być pełnolebria osoba fizyczna. Organizator dopuszcza do

udziału w Kweście w charakterze Wolontariuszy osoby fizyczne, które nie



ukończyły 18 lat, pod warunkiem uprzedniego udzielenia zgody przez opiekuna
prawnego,

1,I.Każdy Wolontariusz będzie posiadał oznaczenie: identyfikatory imienne
opatrzone numerem zbi órki or az zaplombowaną puszkę

IZ.Po zakończeniu każdego dnia kwesty Wolontariusz zobowiązany jest zwrócić
puszkę z nienaruszonymi plombami. Każdy przypadek naruszenia plomb
stwi erdzony zostani e przez Komitet/ Kom i sj ę sto s ownym p rotokołem.

1,3.Z uwagi na fakt, iż Kwesta ma charakter publiczny ewenfualne
rozpowszechnianie wizerunku Wolontariuszy lub Członków Komitetu
Organizacyjnego [Komisji) oraz innych osób biorących udział w kweście nie
wymaga zgody ( art. 81 ust 2 p 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych),

tł. Informacje o kwocie zebranych pieniędzy i ich wydatkowaniu zostaną
opublikowane na FB, stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych

,,Hospicjum" w Gliwicach na w lokalnych mediach.
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