
          

 

REGULAMIN AKCJI KRWIODAWSTWA  

„mam to we krwi…” 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem akcji krwiodawstwa jest Klub Honorowych Dawców Krwi Commando (zwany dalej 

Klubem), który jest oddziałem Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion (zwanego dalej 

Stowarzyszeniem). 

2. Udział w akcji krwiodawstwa jest dobrowolny jednak po wcześniejszym zaakceptowaniu 

regulaminu. 

3. Akcja krwiodawstwa jest realizowana przez okres całego roku 2018 począwszy od 1 stycznia 2018r. 

4. Zakres działania: akcja krwiodawstwa obejmuje teren całej Polski. 

II. Cel akcji krwiodawstwa 

Celem akcji krwiodawstwa „mam to we krwi…” jest aktywne propagowanie honorowego 

krwiodawstwa, pozyskiwanie jak największej liczby nowych krwiodawców, pozyskiwanie jak największej 

liczby nowych potencjalnych dawców szpiku, wspieranie Klubu HDK Commando, Fundacji „WSPIERAM 

Cicho i Skutecznie” oraz pozyskiwania środków przekazywanych w formie darowizny na działalność 

Klubu oraz Fundacji „WSPIERAM Cicho i Skutecznie” 

 

III. Dokumenty wymagane w celu pozytywnego udziału w akcji: 

1. Potwierdzenia przynależności do Klubu HDK Commando; 

(w tym celu należy podać własną nazwę użytkownika, według której zarejestrowano się do 

oddziału  Commando) 

2. Potwierdzenia przelania składki członkowskiej w wysokości 20 zł. na Klub HDK Commando. 

(w tym celu należy przesłać potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej na: 

KLUB przy Stowarzyszeniu HDK Legion 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 

NKB: 71 1750 0012 0000 0000 3887 9723 

W OPISIE PODAJĄC: 

„ Składka Klubu Legion za rok 2018 – Oddział COMMANDO „) 

3. Zaświadczenie o oddaniu krwi. 

(w tym celu należy zeskanować lub zrobić zdjęcie zaświadczenia o oddaniu krwi lub Książeczki 

HDK - Strona z imieniem i nazwiskiem oraz strona z pieczątką potwierdzającą oddanie krwi w roku 

2018). 

4. Zaświadczenie o zastaniu Potencjalnym Dawcą Szpiku 

(w tym celu należy przesłać w formie elektronicznej skan dokumentu potwierdzający zostanie 

Potencjalnym Dawcą Szpiku.) 

5. W przypadku braku możliwości oddawania krwi bądź zastania potencjalnym dawcą szpiku 

czynności te można zastąpić odprowadzeniem 1% w rocznym rozliczeniu PIT na:  

Fundację WSPIERAM Cicho i skutecznie - KRS: 0000488709, 

Lub zamiennie potwierdzenia dokonania przelewu dobrowolnej kwoty na: 

Fundacja WSPIERAM Cicho i Skutecznie 

Bank BGŻ: 74 2030 0045 1110 0000 0301 2660 

W OPISIE PODAJĄC::  

Dobrowolna wpłata na działalność Fundacji w ramach akcji „mam to we krwi” 



          

 

6. Aktualne dane do wysyłki 

W tym celu należy przesłać adres w formacie: 

Imię NAZWISKO 

Ul…………………. Nr domu / mieszkania 

Kod Pocztowy Miejscowość 

Przykład: 

Tomasz NOWAK 

Ul. Krwiodawców 7/77 

77-777 Warszawa 

 

7. Zgłoszenia w czasie akcji każdy krwiodawca zgłasza osobiście na adres mailowy 

mamtowekrwi.commando@gmail.com   przedstawiając wszystkie wymagane dokumenty, 

8. Medal Pamiątkowy będzie przesłany po zweryfikowaniu przesłanych dokumentów  / zaświadczeń 

(zaświadczenia będą weryfikowane w kolejności przysyłania zgłoszeń) 

9. W akcji mogą brać udział również inne osoby prawne i fizyczne wspierające honorowe 

krwiodawstwo oraz oddawanie szpiku (w celu uzyskania medalu pamiątkowego przez osobę 

prawną lub fizyczną należy przekazać darowiznę w kwocie, co najmniej wysokości składki 

członkowskiej na: 

KLUB przy Stowarzyszeniu HDK Legion 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 

NKB: 71 1750 0012 0000 0000 3887 9723 

W OPISIE PODAJĄC: 

„ Dobrowolna wpłata na działalność Klubu Legion – Oddział COMMANDO ”) 

 

oraz przesłać na adres mamtowekrwi.commando@gmail.com potwierdzenie dokonania 

darowizny oraz dane osoby prawnej lub cywilnej w formacie: 

 

NAZWA INSTYTUCJI / Imię NAZWISKO  

Ul…………………. Nr domu / mieszkania / FIRMY 

Kod Pocztowy Miejscowość 

Przykład: 

Tomasz NOWAK     FIRMA KREWKA 

Ul. Krwiodawców 7/7             Ul. Krwiodawców 7/77 

77-777 Warszawa     77-777 Warszawa 

10. W zależności od wysokości przekazanej darowizny na działalność Klubu osoba prawna / 

fizyczna  otrzyma medal pamiątkowy lub w przypadku darowizny wspierającej w znacznym 

stopniu działalność Klubu tablo z dwoma egzemplarzami medalu ( widocznym awersem i 

rewersem.) oraz podziękowaniem.  

IV. Realizacja akcji krwiodawstwa 

1. Medal pamiątkowy przesyłany jest na adres podany przez osobę, która spełniła wymagane warunki 

określone w regulaminie. 

2. Dokumenty potwierdzające uczestnictwo w akcji, oprócz dokumentu potwierdzającego zostanie 

Potencjalnym Dawcą Szpiku, powinny zawierać się w roku 2018. 
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3. Zaświadczenia z roku 2018 będą przyjmowane do końca marca 2019 roku. 

4. Osoba biorąca udział w akcji całość wymaganych dokumentów przesyła w jednym mailu. 

5. Dokumenty przesyłane w kilku mailach nie będą akceptowane. 

6. Wszelkich informacji dotyczących organizowanej akcji krwiodawstwa uzyskać można uzyskać pod 

adresem mailowym: mamtowekrwi.commando@gmail.com lub poprzez stronę na Facebooku -Klub-

HDK-Commando. 

 
 

Ochrona danych osobowych 

 
1. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów weryfikacji wywiązania się 

ze spełnienia wszystkich warunków akcji krwiodawstwa, oraz przesłania Medalu Pamiątkowego do 

osób, które spełnią wszystkie warunki. 

2. Administratorem danych osobowych jest Koordynator Klubu HDK Commando. 

3. Po odesłaniu Medalu Pamiątkowego do osoby, która spełniła wszystkie warunki, dane osobowe 

zostaną natychmiast usunięte. 

4. Każda osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wglądu w dane oraz ich poprawianie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania Medalu 

Pamiątkowego. 

6. Przesłanie wszystkich informacji niezbędnych do otrzymania Medalu Pamiątkowego na adres 

mamtowekrwi.commando@gmail.com należy dokonać dopiero po zapoznaniu się i zaakceptowaniu 

warunków regulaminu. 

7. Do wszystkich przesłanych zgłoszeń należy przesłać również po zaakceptowaniu warunków 

regulaminu następującą informację: 

 

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w konkursie oraz w 

celu przesłania na mój adres Medalu Pamiątkowego. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

udzielam dobrowolnie. Informuję również, że zapoznałem się z regulaminem akcji krwiodawstwa i 

akceptuję wszystkie warunki akcji podane w regulaminie. 
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