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Regulamin przebiegu V EDYCJI AKCJI  EDUKACYJNO- CHARYTATYWNEJ  
KWITNĄCE SERCA 

01.02.2023–20.04.2023 
 
 
1.  Nazwa Akcji 
Akcja charytatywna na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dzieci                    
z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB oraz  
Stowarzyszenia „Pro Salute”, będzie prowadzona pod nazwą KWITNĄCE SERCA. 
 
2.  Nazwa podmiotu organizującego Akcję 
Organizatorem akcji, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie „Pro 
Salute” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4/131 (adres korespondencyjny – 
ul. Mickiewicza 35/3, 15-213 Białystok). 
 
3.  Zasięg Akcji  
Międzynarodowy 
 
4.  Cel Akcji 
1. Utworzenie jak największego dywanu z serduszkowych kwiatów, wykonanie jak 

największej liczby serduszek i kwiatów z serduszek oraz zebranie jak największej 
liczby plastikowych nakrętek. 

2. Szerzenie postaw proekologicznych poprzez propagowanie wykonania serduszek 
z papieru z niepotrzebnych  gazet, folderów, kartek itp. oraz ze zbiórki nakrętek 
plastikowych.  

3. Wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i pokazanie im, że nie są osamotnione                 
w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą 
w nich i chcą im pomóc w walce z chorobą. 

4. Pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową, 
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute. 

5. Pobicie dotychczasowego rekordu wielkości dywanu Kwitnących serc, na który 
złożyło się 723,17 m2 dywanu, 158  253 serduszek oraz 39341 kwiatów (wynik                    
I edycji). 

 
5.  Czas trwania Akcji 
5.1. Akcja rozpocznie się w dniu 01.02.2023 i zakończy się w dniu 20.04.2023 
(decyduje data przesłania informacji o wielkości dywanu). 
5.2. Protokoły z akcji powinny dotrzeć, drogą elektroniczną (prosalute.akcje@wp.pl),  
do Stowarzyszenia nie później niż do 20.04.2023. 
 
6.  Informacja dotycząca przebiegu i zasad akcji 
6.1. Akcja obejmuje poinformowanie różnych placówek (szkoły, przedszkola, świetlice, 
szpitale itp.) i osób prywatnych, w Polsce i za granicą, o jej idei i zachęcenie do 
wzięcia w niej udziału. 
6.2. Organizator przewiduje rozpowszechnienie akcji w kuratoriach, na portalach 
społecznościowych, w mediach oraz poprzez osoby indywidualne. 
6.3.  Przygotowanie możliwie największego dywanu z kwiatów z serduszek we 
wszystkich placówkach według poniższej instrukcji: 
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1. przygotowanie serduszek – załącznik nr 1 Regulaminu  - przykład wzoru 
tworzenia serduszek; w związku z promowaniem przez Stowarzyszenie 
postaw proekologicznych sugerujemy wykonanie serduszek z papieru z 
niepotrzebnych  gazet, folderów, kartek itp.; 

2. ułożenie serduszek we wzór kwiatowy o dowolnym układzie, według inwencji 
tworzących dywan – przykładowy wzór – załącznik nr 2 Regulaminu; 

3. kolejny kwiatek z serduszek przykłada się do następnego, aż powstaje 
planowany rząd kwiatów; 

4. kolejne rzędy robi się analogicznie; 
5. kolor, materiał, z jakiego serduszka będą wykonane i  wielkość - nie ma 

znaczenia - liczy się zgodność kształtu. 
6.4. Poszczególne placówki/osoby prywatne mają obowiązek przesłania 
protokołu z przeprowadzenia akcji na adres e-mail Stowarzyszenia 
(prosalute.akcje@wp.pl) podając nazwę placówki, adres oraz imię i nazwisko 
koordynatora akcji, i jego e-mail oraz przesłanie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych – wzór stanowi załącznik nr 3  i 4 do Regulaminu. 
6.5. Wszystkie placówki/osoby prywatne po przesłaniu protokołu z akcji będą 
umieszczone na liście uczestników akcji (nazwa placówki, e-mail, telefon kontaktowy, 
osoby do kontaktu) - dane te będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora do 
kontaktu w sprawach akcji. 
6.6. Koordynatorzy akcji w danych placówkach lub osoby prywatne biorące udział w 
akcji będą zobowiązane do: 

• przesłania drogą e-mail: 
➢ zdjęć z robienia dywanu oraz z efektu końcowego wraz z poświadczeniem 

posiadania zgody na wykorzystanie zdjęć przez Stowarzyszenie „Pro Salute” 
do promowania akcji – zdjęcia mogą ukazywać tylko sam dywan, 

➢ skanu protokołu potwierdzającego liczbę uczestników akcji, wykorzystanych 
serduszek, liczbę rzędów kwiatów, liczbę kwiatów w rzędzie, liczbę ogólną 
kwiatów  i ostatecznych metrów kwadratowych dywanu – wzór protokołu 
stanowi załącznik nr 4 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; 

• nie należy przesyłać zgłoszenia udziału w akcji, a jedynie protokół z akcji 

• nie należy przesyłać serduszek na adres siedziby oraz adres 
korespondencyjny Stowarzyszenia. 

6.7. Zachęcamy do organizowania 
 pogadanek edukacyjnych na temat dystrofii mięśniowej 
 eko-pogadanek 
 quizów na temat dystrofii mięśniowej i działań proekologicznych 
 kwest 
 loterii fantowych 
 kiermaszy 
 bali 
 przedstawień 
 innych akcji na temat dystrofii mięśniowej i działań proekologicznych 

6.8. Każda placówka/osoba prywatna może na każdym etapie włączyć się do akcji  
poprzez zgłoszenie powyższego na e-mail Stowarzyszenia, ale musi zakończyć 
akcję 20.04.2023. 
6.9. 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. 
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6.10. Placówka/osoba prywatna, która wykona największy dywan (liczy się 
wymiar w m2, liczba kwiatów i liczba użytych serduszek) lub nazbiera najwięcej 
plastikowych nakrętek - otrzyma tytuł Zwycięzcy, a koordynator akcji - nagrodę 
indywidualną ufundowaną przez Partnerów Stowarzyszenia. 
6.11. Nagrody będą przyznawane w kategoriach:   

• nagroda zespołowa za największy metraż dywanu 
➢ przedszkola (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 
➢ szkoły podstawowe (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 
➢ szkoły średnie (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 
➢ dorośli (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 

•   nagroda indywidualna za największy metraż dywanu 

• nagroda zespołowa za największą liczbę w kg zebranych nakrętek 
➢ przedszkola (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 
➢ szkoły podstawowe (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 
➢ szkoły średnie (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 
➢ dorośli (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 

•   nagroda indywidualna za największą liczbę w kg zebranych nakrętek 
6.12. 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. 
6.13. Po zakończeniu akcji - serduszka tworzące kwiaty dywanu mogą być 
wykorzystane przez placówki/osoby prywatne uczestniczące w akcji do 
wykonania, np. kwiatów, pocztówek, kotylionów lub w innych celach i/lub 
sprzedane jako makulatura, a pozyskana kwota wpłacona na konto 
Stowarzyszenia.  
6.14. Dana placówka/osoba prywatna ma możliwość przekazania na konto dzieci z 
dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i 
Stowarzyszenia sumy pozyskanej ze sprzedaży makulatury (serduszek i pozostałości 
gazet/papieru po ich wycięciu) – nr konta dzieci podopiecznych Stowarzyszenia „Pro 
Salute”: 71 1950 0001 2006 0038 7745 0004; Bank: Pekao S.A. 
6.15. 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. 
6.16. Brak wpłaty na konto nie wyklucza danej placówki z udziału w akcji. 
 
7. Od 2023 roku, w związku z promowaniem przez Stowarzyszenie „Pro Salute” 
postaw proekologicznych,  w ramach akcji istnieje możliwość zbierania 
plastikowych nakrętek. 
7.1. Na koniec akcji należy wykonać zdjęcia zebranych nakrętek i przesłać je razem 
ze sprawozdaniem; 
7.2. Na koniec akcji istnieje możliwość sprzedania nakrętek i przekazania 
pozyskanej kwoty na  konto dzieci podopiecznych Stowarzyszenia „Pro Salute”: 71 
1950 0001 2006 0038 7745 0004, z powiadomieniem Stowarzyszenia, ile nakrętek 
zostało zebranych i jaka kwota została przekazana na konto. 
 
8. Miejsce oraz termin zakończenia akcji 
8.1. Wymiar dywanu kwiatów z serduszek w metrach kwadratowych, liczba osób 
tworzących ogólnopolski dywan oraz suma pozyskana ze sprzedaży makulatury i 
nakrętek oraz innych działań  w ramach akcji  Kwitnące Serca - zostaną podane do 
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publicznej wiadomości, w tym  na portalu Facebook, w mediach oraz stronie 
internetowej Stowarzyszenia w dniu 22.04.2023 w ramach Światowego Dnia Ziemi. 
8.2. Wymiarem ogólnego dywanu kwiatów z serduszek będzie suma metrów 
kwadratowych dywanów wykonanych we wszystkich zgłoszonych placówkach i 
domach prywatnych. 
8.3. Informacje o wielkości dywanów, które nie dotrą do 20.04.2023, nie będą 
dołączone do całkowitego wymiaru dywanu. 
 
9. Uczestnicy akcji 
9.1. Uczestnikiem akcji, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda 
placówka lub osoba prywatna, która zgłosi swój udział w akcji. 
9.2. 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. 
 
10.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej akcji 
10.1. W celu zapewnienia prawidłowości organizacji akcji Zarząd Stowarzyszenia 
powoła Koordynatorów akcji – członków Stowarzyszenia. 
10.2.  Nad prawidłowym przebiegiem akcji będzie czuwała komisja powołana przez 
Zarząd Stowarzyszenia, złożona z osób niebędących członkami Stowarzyszenia. 
 
11.  Postanowienia końcowe 
11.1. Całkowity ewentualny dochód (suma złotych z zebranych w ramach akcji) będzie 
przeznaczona w 100% na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową, 
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute. 
11.2. Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie www 
Organizatora. 
11.3. 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) wyłącznie do promocji akcji. 
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Załącznik 1. 
 
Wzór najprostszego wycinania serduszka  
Rozmiar koła, kolor i materiał do wykonania serduszek -  dowolny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
Załącznik 2. 
Przykładowy wzór układania kwiatu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wzór dywanu autorstwa Paulinki Moszczyńskiej – serduszka wykonane z gazet 

 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
Załącznik 3. 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam, jako Rodzic/Opiekun/Nauczyciel dziecka dobrowolną zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, tj. Stowarzyszenie Pro 
Salute, ul. Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok, w zakresie numeru telefonu, e-maila, 
celem utrzymania kontaktu ze mną i informowania mnie w sprawach bieżących 
dotyczących udziału w akcji charytatywnej „Kwitnące serca” organizowanej przez 
Stowarzyszenia Pro Salute. 

 

Białystok, …………………                                ………………………………………….. 

                                                                                          (czytelny podpis) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka, pozyskanych w ramach 
udziału w akcji charytatywnej „Kwitnące serca” organizowanej przez Stowarzyszenia 
Pro Salute, w celu związanym z działalnością, akcji. 

 

Białystok, ……..                                ………………………………………….. 

                                                                                          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysłać razem z protokołem z akcji  na e-mail -  prosalute.akcje@wp.pl 



8 

 

 
Załącznik 4. 
Wzór protokołu z akcji  
 
PROTOKÓŁ  W  V EDYCJI  AKCJI CHARYTATYWNEJ STOWARZYSZENIA PRO 

SALUTE  KWITNĄCE SERCA 
 

W dniu …………. 2023 roku, w celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Akcji 
Kwitnące Serca powołano na koordynatora akcji ………………………….……………….  

W ramach akcji zorganizowano: 

 pogadanki edukacyjne na temat dystrofii mięśniowej 

 eko-pogadanki 

 kwestę 

 sprzedaż ściętych tulipanów 

 sprzedaż papierowych tulipanów 

 loterię fantową 

 kiermasz 

 bal 

 przedstawienie 

 inne, jakie……………………………………………………………. 
 
AKCJA - DYWAN KWITNĄCYCH SERC 
 

W akcji uczestniczyło ……………………. osób.  
Dywan składał się z: 

• ……………… serc 

• ……………….. kwiatów  

W całości miał …………………..m2. 

 
*W ramach akcji  na konto dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute  (71 1950 

0001 2006 0038 7745 0004; Bank: PEKAO S.A.), w dniu ……………… przekazano 
………………….. zł 

 
AKCJA - ZBIÓRKI PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK 

 
*Zebrano …………... kg nakrętek i  na konto dzieci podopiecznych Stowarzyszenia Pro 

Salute  (71 1950 0001 2006 0038 7745 0004; Bank: PEKAO S.A.), w dniu ……………… 
przekazano ………………….. zł 

 
 

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 
– niewymagane dla udziału w akcji  

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


