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REGULAMIN WSPÓŁPRACY  
w ramach realizacji Programu „Punkt Pomocy Okresowej” 

 
 
 

§ 1 
Organizator 

1. Organizatorem Programu „Punkt Pomocy Okresowej” (zwanego dalej „Programem”) jest Fundacja Akcja 
Menstruacja, z siedzibą w Lubinie, ul. Leszczynowa 14/14, wpisana do KRS pod numerem 0000833557 
(zwana dalej „Fundacją”). 

 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin Programu (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa  
w Programie oraz wzajemne prawa i obowiązki Fundacji i uczestników Programu (zwanych dalej 
„Partnerami”, razem zwanych dalej „Stronami”). 

2. Ideą Programu jest walka z ubóstwem menstruacyjnym, poprzez montaż Punktów Pomocy Okresowej 
(zwanych dalej „Punktami”) w placówkach Partnerskich. Punkty są stale uzupełniane środkami 
menstruacyjnymi, celem ich poboru przez osoby potrzebujące (zwane dalej „Beneficjentami”). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy Partnerów biorących udział w Programie  na stronie 
internetowej www.akcjamenstruacja.pl  oraz w mediach społecznościowych m.in.: 

http://www.facebook.com/AkcjaMenstruacja  
https://www.instagram.com/akcjamenstruacja oraz 
https://www.instagram.com/punktpomocyokresowej 

 

4. Zgłaszając się do udziału w Programie, Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających  
z niniejszego Regulaminu. 

 
5. Strony stwierdzają zgodnie, że będą stosować się do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu przez 

cały okres udziału Partnera w Programie. 
 
 

 
§ 3 

Warunki uczestnictwa w Programie 
 
1. W Programie biorą udział placówki na terenie całej Polski, po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu 

szczegółów z Fundacją. 
 

2. Strony podejmują współpracę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 
 

§ 4 
Obowiązki i uprawnienia Stron 

 
1. Na mocy niniejszego Regulaminu, Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji i osiąganiu celów 

Programu, w szczególności: 
 

http://www.facebook.com/AkcjaMenstruacja
https://www.instagram.com/akcjamenstruacja
https://www.instagram.com/punktpomocyokresowej
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a. ułatwienia osobom potrzebującym dostępu do środków menstruacyjnych i higienicznych; 
b. walki z ubóstwem menstruacyjnym; 
c. zwalczania tabu menstruacyjnego. 

 
Ze strony Fundacji osobą do kontaktów w sprawie realizacji Programu jest Kaja Potocka. 
 
2. W ramach realizacji Programu, Partner zobowiązuje się do: 

a. montażu Punktów w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, pod wcześniej ustalonym z Fundacją 
adresem; 

b. stałego monitorowania stanu i zawartości Punktów; 
c. zgłaszania Fundacji konieczności naprawy i/lub uzupełnienia zawartości Punktów; 
d. informowania beneficjantów o możliwości korzystania z Punktów. 

 
3. W ramach realizacji Programu, Fundacja zobowiązuje się do: 

a.  dostarczenia materiałów niezbędnych do utworzenia Punktów; 
b. wysyłki środków menstruacyjnych celem uzupełniania punktów (po wcześniejszym kontakcie ze strony 

Ośrodka), w ilości ustalonej przez Fundację; 
c. dostarczenia nowego Punktu na wypadek nieszczęśliwych wypadków (kradzież, wandalizm, itp.). 

Fundacja zastrzega sobie prawo do samodzielnej oceny powagi zniszczenia. 
 

 
§ 5 

Finansowanie przedsięwzięcia 

1. Fundacja zobowiązuje się przeznaczyć własne środki finansowe na pokrycie obowiązków leżących po jej 
stronie. 
 

2. Przedmiotem niniejszej współpracy nie są świadczenia pieniężne pomiędzy Stronami. 
 

 
§ 6 

Monitoring i kontrola 
 

1. Strony zobowiązują się na bieżąco monitorować prawidłowość realizacji Programu, zgodnie z zakresem ich 
obowiązków. 
 

2. Partner umożliwia Fundacji pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, dokumentów, 
związanych z realizacją Programu. 

 
3. W trakcie realizacji Programu, Partner na prośbę Fundacji, zobowiązany jest poinformować ją o przebiegu 

Programu. 
 

 
§ 7 

Podmioty odpowiedzialne 
 

1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za realizację swoich zadań określonych w §4. 
 

 
 

§ 8 
Rozwiązanie współpracy 

 
1. Współpraca może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron, w szczególności w przypadku 

wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywania zobowiązań wynikających z Regulaminu, 
jak również w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Stron, określonych w § 4 ust. 2 i 3. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 
 

 
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji,  

i zobowiązuje się do poinformowania Partnerów o wprowadzonych zmianach. 
 

2. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Stronami w związku z niniejszą współpracą, Strony podejmą 
wszelkie starania w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w kwestii spornej. 

 
3. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Fundacji Akcja Menstruacja. 
 
4. Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją powierzonych im 

zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją 
zadań. 

 
5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez drugą Stronę. 
 

 
 
 
 
 
 
 


