
 
 
 

Regulamin przebiegu 
 III edycji Akcji Charytatywnej „Łańcuch dobra” 

01.10.2020 – 15.12.2020 
 
 
1.  Nazwa Akcji 
Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Łańcuch Dobra” w powiązaniu z biciem 
rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru, osiągniętego podczas II edycji 
akcji, czyli długości 115 km 497 m 7 cm. 
 
2.  Nazwa podmiotu organizującego Akcję 
Organizatorem akcji, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie „Pro 
Salute” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4/131. 
 
3.  Zasięg Akcji  
Ogólnopolski  
 
4.  Cel Akcji 
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie 
są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, 
którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może 
nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie 
jak najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się 
zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć                     
z chorobą. Z roku na rok dzieci z  DMD borykają się z coraz większymi problemami - 
narastają nie tylko objawy choroby, ale i wzrasta świadomość dzieci o chorobie i jej 
skutkach - stad chcemy pokazać, że jak nam uda się pobić rekord Łańcucha Dobra z 
poprzedniego roku, tak im uda się pokonać kolejne problemy. 

 
5.  Czas trwania Akcji 
Akcja rozpocznie się w dniu 01.10.2020 i zakończy się w dniu 15.12.2020. 
5.1. Akcja obejmuje poinformowanie różnych placówek (szkoły, przedszkola, świetlice, 
szpitale, itp.) i osób prywatnych o jej idei i zachęcenie do wzięcia w niej udziału  
5.2. Organizator przewiduje rozpowszechnienie akcji w kuratoriach, na portalach 
społecznościowych, w mediach oraz poprzez osoby indywidualne 
5.3.  Przygotowanie możliwie największego łańcucha we wszystkich placówkach 
według poniższej instrukcji (załącznik 1): 

• przygotowanie łańcucha rozpoczyna się od wycięcia pasków  

• następnie bierze się jeden pasek i skleja dwa jego końce tak, aby uzyskać 
pierwsze kółko, 

• potem bierze się drugi pasek, przekłada się przez pierwsze kółko i skleja jego 
dwa końce, 

• kolejne części robi się analogicznie 
5.4. Poszczególne placówki/osoby prywatne mają obowiązek zgłoszenia swojego 
udziału poprzez e-mail Stowarzyszenia (prosalute.akcje@wp.pl) podając nazwę 
placówki, adres oraz imię i nazwisko koordynatora akcji i jego e-mail – wzór zgłoszenia 
stanowi załącznik 2 do regulaminu 



5.5. Wszystkie placówki/osoby prywatne będą umieszczone na liście uczestników akcji 
(nazwa placówki, e-mail, telefon kontaktowy, osoby do kontaktu)   
5.6. W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na terytorium RP z powodu 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o nieprzysyłanie łańcuchów na 
adres Stowarzyszenia! 
5.7. Koordynatorzy akcji w danych placówkach lub osoby prywatne biorące 
udział w akcji będą zobowiązani do: 

• przesłania wyłącznie drogą e-mail 
➢ zdjęć z robienia łańcucha oraz z efektu końcowego wraz  ze zgodą na 

wykorzystanie zdjęć przez Stowarzyszenie do promowania akcji 
➢ skanu protokołu potwierdzającego liczbę uczestników akcji – wzór protokołu 

stanowi załącznik 3 do regulaminu 

• wydrukowania, opisania (wpisanie nazwy placówki, nazwisk i imion osób 
biorących w akcji) i przekazania dyplomów za udział w akcji przesłanych przez 
Organizatora drogą e-mail na adres e-mail koordynatora akcji 

5.8. Każda placówka/osoba prywatna, może na każdym etapie włączyć się do akcji 
poprzez zgłoszenie powyższego na e-mail Stowarzyszenia 
5.9. Każda placówka/osoba prywatna, która zgłosiła swój udział w akcji, może na 
każdym jej etapie zrezygnować z niej poprzez zgłoszenie powyższego na e-mail 
Stowarzyszenia. 
5.10. Placówka/osoba prywatna, która wykona najdłuższy łańcuch (liczy się 
długość) otrzyma tytuł Zwycięzcy, a koordynator akcji - nagrodę indywidualną 
ufundowaną przez Partnerów Stowarzyszenia. 
5.11. W każdej chwili, na prośbę uczestników akcji, członkowie Stowarzyszenia mogą 
spotkać się z uczestnikami akcji celem wyjaśniania im idei akcji i przekazania 
informacji o dystrofii mięśniowej 
5.12.Dana placówka/osoba prywatna, fundacja i stowarzyszenie, ma możliwość 
przekazania na konto dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki 
Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute, sumy uzyskanej ze 
sprzedaży łańcucha, na kiermaszach, aukcjach świątecznych, jasełkach  itp.– na konto 
dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute: 71 1950 0001 2006 0038 7745 
0004; Bank: IDEA BANK S.A 
5.13.Dopuszczalna jest sytuacja, że placówka/osoba prywatna, instytucja/ 
przedsiębiorstwo, fundacja i stowarzyszenie, którzy zgłosili swój udział w akcji, mogą 
przekazać pozyskane w trakcie akcji fundusze na rzecz innego, wybranego przez 
siebie dziecka z DMD lub innego chorego dziecka ze swojego otoczenia, pod 
warunkiem przesłania do Stowarzyszenia Pro Salute  potwierdzenia takiej potrzeby  
oraz potwierdzenia przekazania wpłaty na jego terapię/ rehabilitację.  
5.14. Brak wpłaty na konto nie wyklucza danej placówki z udziału w akcji. 
 
6. Miejsce oraz termin zakończenia akcji 
6.1. Podsumowanie wymiaru długości łańcucha odbędzie się 20 grudnia 2020 roku  –         
o jej miejscu ogłoszenia Uczestnicy zostaną powiadomieni na początku grudnia 
6.2. Wymiarem ogólnopolskiego Łańcucha Dobra będzie łączna suma metrów 
łańcuchów wykonanych we wszystkich zgłoszonych placówkach i domach prywatnych  
6.3. Informacje o długości łańcucha, które nie dotrą do 15.12.2020, nie będą dołączone 
do całkowitego wymiaru łańcucha. 
6.4. Długość łańcucha, liczba placówek i osób tworzących ogólnopolski Łańcuch 
Dobra, zostaną podane do publicznej wiadomości, w tym na portalu Facebook,                           
w mediach oraz stronie internetowej Stowarzyszenia w dniu 20.12.2020. 
 
7. Uczestnicy akcji 
7.1. Uczestnikiem akcji, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda 
placówka lub osoba prywatna, która zgłosi swój udział w akcji 



7.2. Przystąpienie placówki/osoby prywatnej do akcji poprzez przesłanie zgłoszenia 
jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień 
oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. 
 
8.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej akcji 
8.1. W celu zapewnienia prawidłowości organizacji akcji Zarząd Stowarzyszenia 
powoła Koordynatorów akcji – członków Stowarzyszenia 
8.2.  Nad prawidłowym przebiegiem akcji będzie czuwała komisja powołana przez 
Zarząd Stowarzyszenia, złożona z osób niebędących członkami Stowarzyszenia 
 
9.  Postanowienia końcowe 
9.1. Całkowity dochód (suma złotych ze sprzedaży łańcucha i akcji temu 
towarzyszących) będzie przeznaczona w 100% na terapię i rehabilitację dla dzieci                     
z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB                             
i Stowarzyszenia Pro Salute i/lub na doposażenie i remont sal szpitalnych i sal 
ćwiczeniowych  dzieci w Klinice 
9.2. Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www 
Organizatora  
9.4. Ponieważ jest to Łańcuch Dobra, symbol wsparcia dla dzieci z DMD, w 
Białymstoku będzie on rozdawany do zdobienia choinek w prywatnych domach, 
mieście, biurach, świetlicach, kościołach itp.- wszędzie, gdzie ktoś będzie chciał mieć 
go na choince i pamiętać w czasie Świat Bożego Narodzenia o naszych 
podopiecznych. O miejscu rozdawania łańcucha Stowarzyszenie powiadomi na 
początku grudnia  
9.3. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora 
uwzględniając zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Łańcuch może być wykonany z dowolnego materiału i mieć dowolny kolor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 2. 
 
Wzór karty zgłoszenia uczestnictwa 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
W III EDYCJI AKCJI CHARYTATYWNEJ ŁAŃCUCH DOBRA 

 
 
 

Placówka* 

Nazwa   

Ulica  

Miejscowość  

E-mail  

Telefon  

 

Koordynator akcji* 

Imię  

Nazwisko  

E-mail   

Telefon   

 
 
 
 
 

*Dane będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając zasady 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zgłoszenie wysłać na e-mail - prosalute.akcje@wp.pl 
 



Załącznik 3. 
Wzór protokołu z akcji  
 

PROTOKOŁ Z AKCJI CHARYTATYWNEJ ŁAŃCUCH DOBRA  
 

W dniu …………. 2020 roku, w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu III Edycji 
Akcji Charytatywnej Łańcuch Dobra powołano na koordynatora akcji 
………………………….……………….  

Akcja rozpoczęła się w dniu …………… i zakończyła się w dniu ……….………… roku. 
W dniu ………….. od godziny …….., w ………………. rozpoczęła się akcja tworzenia 

Łańcucha Dobra 
W akcji uczestniczyło ……………………. osób.   Łańcuch w całości miał 

…………………..m. 
 
W ramach akcji zorganizowano: 

 pogadanki edukacyjne na temat dystrofii mięśniowej 

 kwestę 

 sprzedaż ściętych tulipanów 

 sprzedaż papierowych tulipanów 

 loterię fantową 

 kiermasz 

 bal 

 przedstawienie 

 inne, jakie……………………………………………………………. 
 
Część dla placówek chcących wesprzeć finansowo podopiecznych Stowarzyszenia Pro 
Salute* 

W ramach III Edycji Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji ŁAŃCUCH DOBRA, w 
wyniku zorganizowanych przedsięwzięć (kwesty, loterie, konkursy, bale, aukcje, 
przestawienia itp.) zorganizowanych przez ……………………….. zebrano fundusze, które w 
dniu ……………… przekazano na konto (71 1950 0001 2006 0038 7745 0004; Bank: IDEA 
BANK S.A.) dzieci z DMD, podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute – łącznie przekazano 
………………. zł, słownie ……………………………….. złotych. 

 
Część dla placówek chcących wesprzeć finansowo inne dziecko z DMD, niebędące 
podopiecznym Stowarzyszenia Pro Salute* 

W ramach III Edycji Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji ŁAŃCUCH DOBRA, w 
wyniku wyniku zorganizowanych przedsięwzięć (kwesty, loterie, konkursy, bale, aukcje, 
przestawienia itp.) zorganizowanych przez ……………….. zebrano fundusze, które w dniu 
……………… przekazano na konto ………(numer konta)………, dziecka z DMD/chorego 
dziecka**……(imię nazwisko, wiek)……………, podopiecznego……(tu nazwa 
stowarzyszenie/fundacji/ placówki opiekującej się dzieckiem z 
DMD)……………/zamieszkałego z rodzicami…………………… – łącznie przekazano 
………………. zł, słownie ……………………………….. złotych. 

 
Podpis Koordynatora/-ów akcji                                                              Podpis Dyrektora placówki 
 
……………………………………..                                          ……………………………………. 
 
W załączeniu 

1. Dokumentacja fotograficzna akcji 

2. Dowód wpłaty na konto 

 

* ten fragment wypełniają tylko placówki chcące wesprzeć finansowo podopiecznych Stowarzyszenia 

** dane osobowe dziecka tylko do wiadomości Stowarzyszenia 
 

Protokół wysłać na e-mail - prosalute.akcje@wp.pl 


