Regulamin
fundowania cegiełek na budowę kościoła parafialnego w Krakowie – Woli Justowskiej
1. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, al. Panieńskich
Skał 18, 30-225 Kraków, będąca inwestorem budowy kościoła parafialnego udostępnia możliwość
fundowania cegiełek z imionami i nazwiskami lub nazwami Fundatorów, które umieszczone zostaną
w murach oporowych nowego kościoła parafialnego w Krakowie – Woli Justowskiej.
2. Fundatorem cegiełki może być każda osoba fizyczna lub prawna, która wypełni zgłoszenie i wpłaci
na konto Parafii kwotę określoną w Regulaminie, bądź jej wielokrotność.
3. Cegiełki można zamawiać:
a. przez internet – wysyłając zgłoszenie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej
www.parafia.justowska.info/budowa a następnie wypełniając wydrukowany - przesłany przez Parafię
- formularz zgłoszeniowy,
b. osobiście w kancelarii parafialnej.
Składający zamówienie musi w obu przypadkach wypełnić, podpisać i dostarczyć do Parafii formularz
zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Koszt jednej cegiełki standardowej wynosi 10.000 zł, koszt cegiełki niestandardowej będzie
każdorazowo uzgadniany z Parafią.
Fundator ma prawo ufundować dowolną ilość cegiełek.
5. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
6. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Parafii nr 65 1240 1444 1111 0010 1362 4182
ze wskazaniem „Darowizna na budowę kościoła – cegiełka (imię) (nazwisko)” lub w przypadku zakupu
osobistego - gotówką w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Jedynie wpłata na konto
bankowe pozwala na dokonanie odliczenia podatkowego darowizny.
7. Treść cegiełki może zawierać Imię/imiona i nazwisko/nazwiska lub nazwę przedsiębiorstwa lub
organizacji. Szczegółowa treść napisu na cegiełce musi być każdorazowo akceptowana przez Parafię.
Warunkiem umieszczenia napisu zawierającego dane osobowe, jest wyrażenie na to zgody
(w formularzu zgłoszeniowym) w przez każdą z osób, której dane mają być zamieszczone.
8. Treść tekstu proponowana przez Fundatora musi być zgodna poniższymi wytycznymi:
a. cegiełka standardowa może zawierać imię/imiona i nazwisko/nazwiska zapisane w max. 48 znakach
literowych (wliczając w to każdą przerwę jako 1 znak) polską czcionką, nie może zawierać żadnych
dodatkowych treści ani elementów graficznych. Tekst nie może zawierać treści powszechnie
uznawanych za niestosowne lub obraźliwe,
b. cegiełka niestandardowa może zawierać treści zapisane w znakach literowych oraz cyfry i elementy
graficzne (np. logo). Tekst oraz znaki nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych
za niestosowne lub obraźliwe.

9. Fundator podaje proponowaną treść w składanym formularzu zgłoszeniowym. Akceptacja przez
Parafię proponowanej treści jest warunkiem zakupu cegiełki. Po pozytywnej weryfikacji i opłaceniu
cegiełki, jej tekst zostanie opublikowany na liście Fundatorów na stronie www.parafia.justowska.info.
10. Cegiełki będą trwale umieszczone o murach oporowych wokół kościoła na Woli Justowskiej –
wzdłuż chodnika procesyjnego. Układ cegiełek będzie zapewniał ich czytelność zaś kolejność
i umiejscowienie będą losowe.
11. Cegiełki niestandardowe mogą być zamawiane wyłącznie po indywidualnej analizie wykonalności
projektu przez Parafię. Projekt cegiełek niestandardowych do analizy musi być przekazany w formie
elektronicznej w pliku .tiff lub .dvg do Parafii wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego.
Płatność powinna nastąpić po zatwierdzeniu wykonalności projektu cegiełki.
12. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy są przetwarzane przez Parafię zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
13. Dane osobowe Fundatorów zostaną użyte wyłącznie na potrzeby realizacji zgłoszenia i każdy
z Fundatorów podpisując formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na gromadzenie danych
wykorzystanie ich do tego celu oraz na umieszczenie danych na cegiełce oraz na parafialnej stronie
internetowej.
W spisie Fundatorów na stronie internetowej parafii zostaną ujawnione dane w brzmieniu
identycznym jak na cegiełce.
Umieszczenie danych w spisie Fundatorów na stronie parafialnej nie jest obowiązkowe.
14. Wszelkie ewentualne reklamacje i zlecenia zmiany na życzenie Fundatora muszą być złożone na
piśmie i dostarczone do siedziby Parafii.
15. Uzasadnione reklamacje będą realizowane przez Parafię zaś zlecenia zmian będą indywidualnie
rozpatrywane pod kątem ich wykonalności i ceny realizacji.
16. Fundatorzy nie nabywają innych praw poza określonymi w niniejszym Regulaminie.
17. Dokonanie zakupu oznacza akceptację tego regulaminu.
18. Parafia planuje, iż cegiełki będą umieszczane na murach oporowych sukcesywnie od czerwca 2017.
Parafia zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu.
19. Do niniejszej zbiórki w formie fundowania cegiełek na budowę kościoła nie mają zastosowania
przepisu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 17.04.2014 (Dz.U. 2014 poz. 498)
na podstawie art. 2 pkt 1 w.w. ustawy.
Kraków, 1 marca 2016

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UFUNDOWANIA CEGIEŁKI na budowę kościoła parafialnego w Krakowie – Woli Justowskiej

1. Fundator:
Imię nazwisko / nazwa: _____________________________________________________
2. Adres:
_________________________________________________________________________
Telefon kontaktowy / adres e-mail:
_________________________________________________________________________
3. Chcę ufundować na rzecz budowy kościoła:
cegiełkę/ki standardową / niestandardową (niepotrzebne skreślić)
w ilości ______ szt.
4. Proponowana treść cegiełki:
__________________________________________________________________________
5. Wyrażam zgodę na:
- przetwarzanie moich danych osobowych przez Parafię rzymskokatolicką NMP Królowej
Polski, al. Panieńskich Skał 18, 30-225 Kraków, w celach realizacji niniejszego zgłoszenia
i realizacji zamówienia cegiełki,
- umieszczenie danych wskazanych powyżej (w pkt. 4) na cegiełce trwale umieszczonej
w murach oporowych kościoła,
- umieszczenie danych wskazanych powyżej (w pkt. 4) w spisie Fundatorów na internetowej
stronie parafialnej pod adresem www.parafia.justowska.info *.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem fundowania cegiełek i akceptuję jego
postanowienia.

Data: ____________________

Podpis(y): _________________________________

---------------------------------------------* Proszę wykreślić w razie braku zgody na umieszczenie danych w spisie Fundatorów na stronie internetowej

