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DEKLARACJA PRZEKAZANIA DAROWIZNY 
NA RZECZ FUNDACJI IM. MAURYCEGO MOCHNACKIEGO 

W RAMACH INICJATYWY „MECENAS LITERATURY POLSKIEJ 2016” 

Data: Miejsce: 

Pełna nazwa firmy

NIP REGON

Kod Miejscowość Woj.

Ulica Numer

Nazwisko osoby do kontaktu 
z Fundacją:
Telefon E-mail

Deklaruję przekazanie darowizny dla Fundacji Mochnackiego w kwocie:  

Proszę zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat poniżej:

1200 zł słownie: tysiąc dwieście 
złotych 

2400 zł słownie: dwa tysiące czterysta złotych
4800 zł słownie: cztery tysiące osiemset złotych

Darowiznę zobowiązuje się wpłacić na konto Fundacji Mochnackiego: Bank Zachodni WBK S. A. nr konta:  61 1090 2590 0000 0001 
2274 4930  w ciągu 7 dni od daty przesłania niniejszego formularza Fundacji im. Maurycego Mochnackiego. 

Pieczęć firmy
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Regulamin inicjatywy „Mecenas Literatury Polskiej 2016” realizowanej przez Fundację 
im. Maurycego Mochnackiego w ramach projektu poezja-polska.pl. 

1. Celem inicjatywy „Mecenas Literatury Polskiej 2016” jest promocja Literatury Polskiej oraz wspieranie jej rozwoju.

2. Warunkiem udziału w inicjatywie jest przekazanie Fundacji Mochnackiego darowizny w kwocie zależnej od wyboru 
jednego z poniższych wariantów:

 I. Brązowa Lira - darowizna w kwocie 1200 zł, w zamian za którą Uczestnik otrzymuje:
• prestiżowy tytuł "Mecenasa Polskiej Poezji 2016" – Brązowa lira, możliwość posługiwania się znakiem graficznym 

programu w materiałach firmowych, odpowiedni certyfikat – dyplom potwierdzający przyznanie tytułu

II. Srebrna Lira - darowizna w kwocie 2400 zł, w zamian za którą Uczestnik otrzymuje: prestiżowy tytuł "Mecenasa Polskiej
Poezji 2016" - Srebrna lira, możliwość posługiwania się znakiem graficznym programu w materiałach firmowych, 
odpowiedni certyfikat – dyplom potwierdzający przyznanie tytułu 

III. Złota lira – darowizna  w kwocie 4800 zł, w zamian za którą Uczestnik otrzymuje:
• prestiżowy tytuł "Mecenasa Polskiej Poezji 2016" - Złota lira, możliwość posługiwania się znakiem graficznym programu w 

materiałach firmowych , odpowiedni certyfikat – dyplom potwierdzający przyznanie tytułu , możliwość odliczenia od 
podatku 10% wartości darowizny 

3. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty darowizny na konto Fundacji Mochnackiego Bank Zachodni WBK S. A. nr konta: 61 
1090 2590 0000 0001 2274 4930 w ciągu 7 dni od daty przesłania deklaracji zgłoszeniowej

4. Przystąpienie do programu następuje  w dniu podpisania formularza zgłoszeniowego.

5. Uczestnik programu nabywa prawa do korzystania i posługiwania się znakiem graficznym programu, zwanym dalej ”logo” 
w swoich materiałach promocyjnych na okres 12 miesięcy od dnia otrzymania ”logo” w formie cyfrowej.

6. Ograniczenie czasowe, o którym mowa w ustępie 4 nie ma zastosowania do ekspozycji logo programu na stronie 
internetowej Uczestnika.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braków formalnych w zgłoszeniu do programu, Uczestnik zobowiązany jest 
dokonać wskazanych uzupełnień w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, przy czym za powiadomienie uznaje 
się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu bądź poczty tradycyjnej.

8. Uczestnik zobowiązuje się do używania logo programu w formie graficznej zgodnej z otrzymanym wzorem bez 
wprowadzania jakichkolwiek zmian.

9. Uczestnik oświadcza, że jego działalność nie obejmuje i nie będzie obejmować praktyk, świadczenia usług, ani 
produkcji/dystrybucji produktów, które mogą zostać uznane za szkodliwe z punktu widzenia celu współpracy oraz 
ewentualnego zagrożenia wizerunkowego dla Fundacji Mochnackiego.

10. W przypadku naruszenia przez uczestnika wizerunku  Fundacji Mochnackiego, organizator może odebrać nadany 
uprzednio tytuł "Mecenas Literatury Polskiej 2016" bez konieczności zwrotu darowizny.

Niniejszym akceptuję regulamin inicjatywy „Mecenas Literatury Polskiej 2016”. Oświadczam, że mam prawo do reprezentowania 
firmy i zaciągania w jej imieniu zobowiązań. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne z prawdą. Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tylko i wyłącznie na potrzeby Fundacji im. Maurycego Mochnackiego (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 833). 

 miejscowość, data podpis i pieczęć osoby reprezentującej 
firmę 


