
 

Regulamin dokonywania darowizn  

na rzecz Fundacji WOŚP w związku z 31. Finałem WOŚP 

przez stronę nft.wosp.orp.pl 

 

(dalej zwany „Regulaminem”) 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat - darowizn na cel 31. Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za pośrednictwem strony nft.wosp.org.pl 

i otrzymywania serduszek NFT (dalej zwanych: „serduszko/a NFT”). 

1.2 Serduszka NFT stanowią odpowiednik cyfrowej wersji klasycznej naklejki WOŚP.  

Serduszka NFT są nietransferowalne, co oznacza brak możliwości przenoszenia ich między 

portfelami.  

1.3 Organizatorem zbiórki charytatywnej na cel 31. Finału jest Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c, 

wpisana do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000030897, posiadającą NIP: 521-30-03-700, REGON 010168068 

(dalej zwany „Organizatorem” lub „Fundacją”). 

1.4 Środki uzyskane od darczyńców z wpłat – darowizn za serduszko/a NFT zostaną w całości 

przeznaczone na cel 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Chcemy wygrać 

z sepsą - zagramy dla wszystkich, małych i dużych. Żyj zdrowo w zdrowym świecie (dalej 

zwanego „31. Finałem WOŚP”).  

1.5 Wpłaty – darowizny za serduszko/a NFT są dokonywane za pośrednictwem strony 

nft.wosp.orp.pl 

 

 

2. Przekazanie serduszka NFT oraz wpłaty za pośrednictwem strony nft.wosp.org.pl 

 

2.1 Serduszka NFT mogą zostać przekazane osobie fizycznej lub należycie reprezentowanej 

osobie prawnej (dalej zwanymi „Darczyńcami”). 

2.2 Darczyńcy mogą otrzymać jedno lub większą liczbę serduszek NFT. Liczba serduszek NFT 

jest nielimitowana. 

2.3 Serduszko/a NFT darczyńcy otrzymują za pośrednictwem Internetu, na stronie: 

nft.wosp.org.pl. Aby skorzystać z płatności przez stronę nft.wosp.org.pl darczyńca musi 

posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet. 

2.4 W celu otrzymania serduszka/ek NFT niezbędne jest wybranie wzoru serduszka/ek NFT 

oraz dokonanie darowizny. 

2.5 Organizator zapewnia, że wpłaty dokonywane za pośrednictwem strony nft.wosp.org.pl  

są bezpieczne. Środki wpłacone za pośrednictwem ww. strony są przekazywane 

bezpośrednio do Organizatora przez zaufanych operatorów płatności internetowych. 

2.6 Wpłaty są dokonywane przez PayU. Wpłata odbywa się bez prowizji.  

2.8   Darczyńca może wpłacić dowolną kwotę na 31. Finał WOŚP,  

z zastrzeżeniem że minimalna kwota darowizny za jedno serduszko NFT to 31 zł  (słownie: 

trzydzieści jeden złotych).  

http://nft.wosp.org.pl/


2.8 Dokonując wpłaty, darczyńca może podać swoje imię (w czasie 31. Finału imię darczyńcy 

może być wykorzystane do spersonalizowanych podziękowań od Jurka Owsiaka - Prezesa 

Zarządu Fundacji ) oraz zobowiązany jest do wskazania adresu e-mail. 

 
3. Zasady odbioru serduszka NFT. 

 
3.1 Darczyńca po dokonaniu darowizny otrzyma, na podany przez siebie przy płatności adres  

e-mail, wiadomość określającą zasady odbioru serduszka/ek NFT z platformy mintiq oraz 

unikatowy kod autoryzujący.  

3.2 Darczyńca po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu, powyżej opisanej, wiadomości e-mail, ma  

5 dni na odbiór serduszka/ek NFT oraz pobrania certyfikatu autentyczności tego 

serduszka/ek NFT.  

3.3 Darczyńca, niezależnie od pobrania przekazanego/ych serduszka/ek w formie NFT  

i certyfikatu autentyczności serduszka/ek NFT, otrzyma wybrane serduszko/a NFT  

w formie graficznej w wiadomości e-mail. 

3.4 Szczegółowe zasady praw uzyskiwanych przez Darczyńcę, który otrzymał serduszko/a 

NFT określa załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

4. Potwierdzenia wpłat darowizn na rzecz WOŚP 

 

4.1  W celu uzyskania potwierdzenia wpłaty darowizny należy napisać prośbę na adres e-mail 

wplaty@wosp.org.pl wraz z potwierdzeniem otrzymanym na adres e-mail po dokonaniu 

wpłaty lub potwierdzeniem płatności z banku. Te informacje są niezbędne do odszukania  

i potwierdzenia darowizny na rzecz Organizatora. Jeżeli te dane okażą się niewystarczające 

możemy poprosić Cię o dodatkowe dane. 

4.2  Potwierdzenie darowizny zostanie przesłane w terminie miesiąca od przesłania prośby  

(wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami). 

4.3  Potwierdzenia nie są wystawiane po roku od dokonania darowizny. 

4.4  Potwierdzenia nie są wystawiane w przypadku dokonania darowizny BLIKiem. 

 

5. Postanowienia końcowe 

 

5.1.  Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.  

5.2.  Decydując się na wpłatę darowizny na rzecz Fundacji za pośrednictwem strony  

nft.wosp.org.pl - darczyńca akceptuje postanowienia Regulaminu. 

5.3.  Klauzula informacja wymagana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 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) dostępna jest pod linkiem: 

https://www.wosp.org.pl/final/regulamin  

5.4.  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: wosp@wosp.org.pl 

(w  tytule maila prosimy wpisać NFT – kolorowe serduszka). 

mailto:wplaty@wosp.org.pl
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