REGULAMIN ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ
"Zbiórka na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem"

§1
Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem) określa zasady i warunki zbiórki
charytatywnej prowadzonej pod nazwą "Zbiórka na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z
koronawirusem" celem zebrania środków finansowych na wsparcie walki z epidemią spowodowaną
koronawirusem COVID-19 (zwanej w dalszej części Zbiórką).

§2
1. Organizatorem Zbiórki jest spółka BB Trade Estonia OU z siedzibą w Estonii, w Tallinie, pod
adresem: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, wpisana do
Rejestru Spółek pod numerem 14814864 – operator giełdy walut wirtualnych BitBay (zwana
w dalszej części Organizatorem
).

§3
Beneficjentem Zbiórki będzie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Edukacji 102, który zgodnie z decyzją
Ministra Zdrowia został przekształcony w szpital zakaźny przeznaczony do zajmowania się osobami
podejrzanymi o zakażenie koronawirusem COVID-19 lub osobami zarażonymi tymże wirusem lub
inna placówka medyczna zajmująca się osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem
COVID-19 lub osobami zarażonymi tymże wirusem (zwany w dalszej części Beneficjentem Zbiórki
)

§4
Wspierającym Zbiórkę jest każda osoba lub podmiot, który weźmie udział w Zbiórce na zasadach
i warunkach określonych w Regulaminie (zwany w dalszej części Wspierającym).
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§5
Zbiórka będzie prowadzona w dniach od 19 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r.

§6
1. Zbiórka będzie polegała na zbieraniu kryptowalut, wszystkich dostępnych na Giełdzie BitBay,
na specjalne dedykowane tej Zbiórce konto na Giełdzie BitBay, które następnie zostaną
wymienione na polski złoty (PLN), a środki finansowe zebrane w ten sposób
zostaną przekazane Fundacji TVS, celem przekazania darowizny z przeznaczeniem na rzecz
Beneficjenta Zbiórki.
2. Zbiórka ma charakter otwarty, w której może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tą
inicjatywę, posiadająca aktywne konto na Giełdzie BitBay lub innej giełdzie kryptowalut lub
posiadająca kryptowaluty w zewnętrznym portfelu.
3. Wspierający będzie mógł przekazać dowolną ilość i rodzaj posiadanych kryptowalut na
dedykowane adresy.
4. Dla każdej kryptowaluty jest dedykowany jeden adres do wpłat.
5. Aby zasilić Zbiórkę należy dokonać wpłaty na wskazany adres w kryptowalutach, odpowiedni
ze względu na przekazywany rodzaj kryptowaluty
6. Po zakończeniu Zbiórki wszystkie zebrane kryptowaluty zostaną wymienione po
bezprowizyjnym przewalutowaniu na platformie bitbay.net na złoty polski (PLN) po kursie
obowiązującym w dniu zakończenia Zbiórki.
7. Organizator po zakończeniu Zbiórki zobowiązuje się podać do publicznej wiadomości,
poprzez

zamieszczenie

na

stronie

internetowej

Zbiórki

pod

adresem:

https://bitbay.net/pl/finansowanie-spolecznosciowe/zbiorka-na-rzecz-wsparcia-sluzby-zdrow
ia-w-walce-z-koronawiruseminformację jaką kwotę zebrano przez okres trwania Zbiórki.
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8. Zebrane w trakcie trwania Zbiórki środki finansowe Organizator przekaże Fundacji TVS
z siedzibą w Katowicach (40-126) przy pl. Grunwaldzkim 12, wpisanej do Rejestru
Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000361862 z przeznaczeniem na darowiznę celową dla
Beneficjenta Zbiórki na wsparcie walki z epidemią spowodowaną koronawirusem COVID-19.

§7
W przypadku poważnych problemów technicznych Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia,
czasowego zawieszenia lub przedterminowego zakończenia Zbiórki.

§8
W sprawach związanych ze Zbiórką Wspierający mogą kontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem poczty e-mail na adres support@bitbay.net.

§9
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej.
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