
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ „ROGALOVE” 2019 
określa zasady i warunki Akcji Charytatywnej „RogaLOVE” (zwanej dalej „RogaLOVE”) 

 

 

Artykuł 1. Kto i dla kogo 

1. Organizatorem RogaLOVE jest operator sklepu internetowego E-torty.pl - MyShop sp. z o.o., z 

siedzibą w Poznaniu (60-283), przy ul. Sowińskiego 18A, identyfikująca się NIP: 7792394098, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387736, 

posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 złotych. 

2. RogaLOVE organizowana jest przy współpracy z:  

a. PayU S.A., instytucją płatniczą, oferującą usługi płatnicze w ramach platformy PayU; 

b. Sendit S.A., operatora serwisu Sendit.pl oraz Bliskapaczka.pl. 

c. Wykop sp. z o.o., operatorem serwisu Wykop.pl; oraz 

d. Kancelarią Prawną ANSWER Wojciechowski i Partnerzy.  

3. Beneficjentem RogaLOVE jest organizacja pożytku publicznego: DZIECIAKI CHOJRAKI 

Stowarzyszenie Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej z siedzibą w 

Poznaniu (60-572), przy ul. Szpitalnej 27/33, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000102034, posiadające NIP: 7811645007 

(dalej zwane „Stowarzyszeniem Dzieciaki Chojraki”). 

4. Wspierającym RogaLOVE (dalej zwanym „Wspierającym”) jest każda osoba fizyczna, osoba 

prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupi określone 

produkty, w miejscu i czasie określonym w niniejszym Regulaminie. 

Artykuł 2. Na czym polega RogaLOVE 

1. Celem RogaLOVE jest: 

a. wsparcie finansowe statutowej działalności Dzieciaki Chojraki, Stowarzyszenia 

Wspierania Transplantacji Szpiku i Onkologii Dziecięcej, w tym udzielenie wsparcia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pacjentom Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala 

Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, w szczególności poprzez zakup i 

przekazanie na cele rozpoznawania białaczki u dzieci urządzenia medycznego 

CYTOFLUMETR (zwany dalej „Aparaturą medyczną”); 

b. promowanie tradycji dzielenia się Rogalami Świętomarcińskimi w okresie 11 listopada, ku 

uczczeniu pomysłu cukiernika Józefa Melzera, który po raz pierwszy zainicjował taki 

zwyczaj w 1891 roku; 

c. promowanie postaw charytatywnych w okresie obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości. 

2. Aby wziąć udział w RogaLOVE w charakterze Wspierającego należy, w sklepie internetowym E-

torty.pl pod adresem: www.e-torty.pl/rogalove bądź przez odrębną, dedykowaną stronę dostępną w 

domenie rogalove.pl dokonać zakupu i wnieść zapłatę za przynajmniej jedną sztukę Rogala 

Świętomarcińskiego.  

3. RogaLOVE rozpoczyna się dnia 4 listopada 2019 roku i trwa do dnia 17 listopada 2019 roku. 

4. Organizator zobowiązuje się całość dochodu ze sprzedaży Rogali Świętomarcińskich, uzyskanego 

w czasie trwania RogaLOVE (dalej zwanych „Uzyskiem”) przeznaczyć na nabycie Aparatury 

medycznej w celu przekazania Beneficjentowi bądź przekazać Beneficjentowi Uzysk w formie 

pieniężnej. Uzysk (dochód ze sprzedaży) stanowić będzie cały przychód z tytułu sprzedaży Rogali 

Świętomarcińskich, pomniejszony o faktyczne koszty poniesione przez Organizatora tytułem ich 

zakupu i dostawy oraz wynikające z tego tytułu należności publicznoprawne, powiększony o 

ewentualne wpłaty i datki współorganizatorów oraz partnerów RogaLOVE.   

5. Aparatura medyczna bądź uzysk zostanie przekazany Beneficjentowi w terminie do 28 lutego 2020 

roku bądź w terminie późniejszym podyktowanym procedurami zamówienia i dostawy Aparatury 

medycznej.  

6. Organizator oświadcza, że RogaLOVE nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której wynik zależy 

od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

Artykuł 3. Postanowienia końcowe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub 

odwołania RogaLOVE. W takim przypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych zmian 

lub zaproponuje inną formę charytatywną.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Uzysku z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatora. W przypadku, gdy brak możliwości przekazania Uzysku ma 

charakter trwały lub leży po stronie Beneficjenta, wówczas Organizator, w porozumieniu ze 

współorganizatorami wskazanymi w art. 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, przekaże Uzysk na inny 

cel pożytku publicznego o podobnym charakterze. W takim przypadku, Organizator poinformuje o 

zmianie beneficjenta i o powodach takiej zmiany w publicznym komunikacie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących zasad 

dokonywania zakupów, warunków dostaw, sposobu realizowania płatności, przetwarzania danych 

osobowych, składania reklamacji, odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio Regulamin 

Sklepu Internetowego E-torty.pl. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie sklepu internetowego E-torty.pl (www.e-

torty.pl/rogalove) oraz na odrębnej stronie RogaLove (www.rogalove.pl). 

5. W celu umożliwienia kontaktu z Organizatorem, Organizator udostępnia adres e-mail: 

info@rogalove.pl. 

 

 

 

 

 

 

 


