
 

 Warszawa, dn. ……………………………          ………………………………..……………………. 

            czytelny podpis 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE 

SKLEPU PATRONACKIEGO FUNDACJI „JEDEN DRUGIEMU” 
 

 

 

1. Korzystanie z pomocy oferowanej przez Sklep Patronacki Fundacji „Jeden Drugiemu” jest możliwe 

tylko dla zarejestrowanych Podopiecznych Fundacji, którzy wylegitymują się kartą indentyfikacyjną. 

2. Rejestracja Podopiecznych odbywa się w dwóch etapach: 

- pozytywnej   kwalifikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

- rejestrację w Fundacji  

3. Po dokonaniu rejestracji Podopieczny dostaje kartę identyfikacyjną uprawniającą do robienia 

zakupów w Sklepie Patronackim Fundacji. 

4. Karta identyfikacyjna może być wydana bezpośrednio na Podopiecznego bądź w przypadku braku 

możliwości samodzielnego korzystania z pomocy oferowanej przez Fundację „Jeden Drugiemu” na 

wskazaną przez niego osobę. 

5. Karta identyfikacyjna zawiera zakodowane dane:  

- zdjęcie 

- imię i nazwisko 

- datę ważności karty 

- wiek i liczba dzieci 

- informacja o uprawnieniu do pobierania emerytury lub renty 

6. Brak karty identyfikacyjnej jest równoważny z odmową sprzedaży artykułów w Sklepie Patronackim 

Fundacji. 

7. Zakupionych towarów nie wolno przekazywać ani odsprzedawać. Pomoc jest kierowana 

bezpośrednio dla Podopiecznych Fundacji „Jeden Drugiemu”  

Wykorzystanie towarów niezgodnie z zapisem regulaminu jest podstawą do unieważnienia karty 

identyfikacyjnej. 

8. Zakupy w Sklepie Patronackim Fundacji są obwarowane limitami dziennymi, tygodniowymi oraz 

miesięcznymi. Limity mogą ulegać zmianie w zależności od ilości środków pieniężnych jakimi 

dysponuje Fundacja. 

Obowiązujące w danym okresie limity: 

Limit dzienny: 50 zł 

Limit tygodniowy: 100 zł 

Limit miesięczny: 300 zł 

9. Przekroczenie limitu spowoduje brak możliwości dokonania zakupów.  

10. Fundacja „Jeden Drugiemu” jako organizacja wspierająca ochronę środowiska nie prowadzi 

sprzedaży toreb jednorazowych w swoich sklepach.  

11. Utrata karty wymaga niezwłocznego poinformowania Fundacji. 

12. Naruszenie zasad określonych w Regulaminie Korzystania ze Sklepu Patronackiego Fundacji „Jeden 

Drugiemu” spowoduje natychmiastowe odebranie prawa korzystania z jej pomocy. 

 

 

 

Fundacja „Jeden Drugiemu” pozostawia sobie prawo zmiany zapisów regulaminu. 

 

Niniejszym akceptuję przepisy zawarte w Regulaminie korzystania ze Sklepu Patronackiego 

Fundacji „Jeden Drugiemu” jednocześnie zobowiązując się do ich przestrzegania.   

Naruszenie zasad określonych w Regulaminie korzystania ze Sklepu Patronackiego Fundacji „Jeden 

Drugiemu” spowoduje odebranie prawa korzystania z jej pomocy. 

 


