
Załącznik do uchwały  

zarządu Fundacji "Koniki Moniki" 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

 

Regulamin akcji prowadzonej w ramach kampanii społecznej 

"Wspieram zwierzęta" 

 

§ 1. 

Niniejsza akcja prowadzona jest w ramach kampanii "Wspieram zwierzęta".  

 

§ 2. 

Organizatorem kampanii społecznej "Wspieram zwierzęta" jest Fundacja "Koniki Moniki"  – 

działająca na rzecz Zwierząt i Ekologii z siedzibą w Zawadzie Nowej 22, 26-720 Policzna, 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym 

Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894689, Regon 388689311.  

 

§ 3. 

W ramach kampanii "Wspieram zwierzęta" skupiono się realizacji wielu celów – które nie 

tylko pomogą uratować ale również dowieźć do weterynarza, wyleczyć, rehabilitować i 

zapewnić godne życie podopiecznym Fundacji w ośrodku oraz prywatnych pensjonatach. 

Samo wykupienie zwierzęcia jest bowiem początkowym etapem związanym z jego 

ratowaniem, który obejmuje: transport, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, utrzymanie itd. – 

niejednokrotnie przez kilkanaście lat. Ratowanie zwierząt nie kończy się więc w momencie ich 

wykupu. Na tym etapie proces dopiero się zaczyna. Co więcej – a może nawet po pierwsze – 

etap ratowania zwierząt zaczyna się od budzenia w świadomości społecznej informacji o 

stanie zwierząt. Stąd też, celem kampanii społecznej jest również kampania informacyjna. 

 

§ 4. 

W przypadku zebrania środków objętych daną akcją (np. wykupienie konia, psa, zakupienie 

leków), nadwyżka środków przekazanych przez darczyńców - z uwagi na istotną zmianę 

stosunków - przeznaczona zostanie na cele statutowe oraz rozliczona zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa, na co każdoczesny wspierający akcję darczyńca wyraża zgodę.  

 

§ 5. 

 Historie przedstawiające losy zwierząt w treściach kampanii pochodzą z opowieści osób 

trzecich i zostały przygotowane w oparciu o informacje zasłyszane od osób sprzedających, 

pośredniczących w sprzedaży zwierząt Fundacji lub alarmujących Fundację o niepokojących 

zdarzeniach z udziałem zwierząt. Wszelkie podobieństwo osób, historii i zdarzeń może okazać 

się przypadkowe za co Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych w treści regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa.  

 

§ 7. 

Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego uchwalenia. 


