
REGULAMIN PROGRAMU 
„HEJ DZIEWCZYNY!” 

Organizowanego przez fundację Akcja Menstruacja, 2020 

§ 1 
Organizator 

1. Organizatorem programu „Hej dziewczyny!” (zwanego dalej „Programem”) jest Fundacja Akcja 
Menstruacja, z siedzibą w Lubinie, ul. Leszczynowa 14/14, wpisana do KRS pod numerem 
0000833557 (zwana dalej „Organizatorem”). 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin Programu (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki 
uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników 
Programu. 

2. Celem Programu „Hej dziewczyny” jest poprawienie komfortu życia uczniów, zmniejszenie skali 
ubóstwa menstruacyjnego wśród uczniów oraz przełamanie barier edukacyjnych odnośnie 
menstruacji. 

3. Regulamin programu zostaje ogłoszony w dniu 13.05.2020  

4. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji listy szkół biorących udział w programie  na stronie 
internetowej www.akcjamenstruacja.pl  oraz w mediach społecznościowych 

hZp://www.facebook.com/AkcjaMenstruacja oraz hZps://www.instagram.com/akcjamenstruacja. 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Program adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, 
zainteresowanych włączeniem się w aktywną walkę z ubóstwem menstruacyjnym, szerzeniem 
dobrych nawyków wśród uczniów i poprawą komfortu uczniów. 

2. Programem „Hej dziewczyny!” zostaną objęte szkoły, których zgłoszenia zostały dokonane we 
wcześniej wyznaczonym przez Organizatora terminie, ogłoszonym za pośrednictwem social 
mediów Fundacji Akcja Menstruacja. 

3. Warunkiem zgłoszenia do Programu jest: 

a. zgłoszenie szkoły do programu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia może 
dokonać uczeń, nauczyciel, dyrekcja oraz rodzic (zwany dalej „Zgłaszającym”). Zgłoszenie szkoły nie 
jest równoznaczne z rozpoczęciem uczestnictwa w Programie. 

b. odbycie przez Zgłaszającego rozmowy z Organizatorem (online) celem wyboru odpowiedniego dla 
szkoły wariantu programu. Termin i szczegóły rozmowy zostaną ustalone mailowo po uprzednim 
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 
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4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest: 

a. wypełnienie i przesłanie Porozumienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

b . P o r o z u m i e n i e n a l e ż y w y p e ł n i ć , z e s k a n o w a ć i p r z e s ł a ć n a a d r e s : 
hejdziewczyny@akcjamenstruacja.pl w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni od jego 
otrzymania. 

§ 4 
Przebieg Programu 

1. Zgłoszone szkoły zostaną objęte Programem na okres roku szkolnego 2020/2021 w jednym z niżej 
wymienionych wariantów. Liczba wysłanych pudełek lub plakatów jest uzależniona  
od zapotrzebowania szkoły. 

a. pudełka wypełnione środkami menstruacyjnymi. Wariant zawiera jednorazowo wysłane przez 
Organizatora, wypełnione środkami menstruacyjnymi pudełka oraz wsparcie w postaci środków 
menstruacyjnych, wysyłanych przez Organizatora w trzech turach podczas trwania Programu. Liczba 
środków do uzupełnienia zawartości będzie uzależniona od zapotrzebowania szkoły. 

b. „plakaty z kieszonką” jednorazowo wysłane przez Organizatora, zawierające przestrzeń do 
wypełnienia środkami menstruacyjnymi we własnym zakresie. 

c. pudełka jednorazowo wysłane przez Organizatora, do wypełnienia środkami menstruacyjnymi we 
własnym zakresie. 

c. własne działania szkoły pod patronatem i z pełnym wsparciem merytorycznym Organizatora. 

2. Szkoła zobowiązuje się do nadzorowania programu przez osobę pełnoletnią upoważnioną do 
działań przez Dyrektora szkoły. 

3. W ramach programu każda szkoła otrzyma pełne wsparcie merytoryczne Organizatora. 

4. Organizator obliguje każdą placówkę do składania comiesięcznych raportów z przebiegu Projektu, 
na zasadach określonych w Porozumieniu. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator: Fundacja Akcja Menstruacja jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu oraz do wyłącznej jego interpretacji. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
podanych w niniejszym Regulaminie. 

2. W przypadku konieczności zamknięcia placówek edukacyjnych ze względu na sytuację 
epidemiologiczną, Organizator poinformuje o dalszych krokach. Organizator nie wyklucza 
zawieszenia programu. 

3. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Stronami w związku z niniejszym Regulaminem  
i Programem z nim związanym, Strony podejmą wszelkie starania w celu osiągnięcia polubownego 
porozumienia w kwesdi spornej. 
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4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 2, spory będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Fundacji Akcja Menstruacja. 

5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do niniejszego 
Regulaminu są: 

a. Porozumienie w sprawie współpracy w związku z realizacją programu „Hej dziewczyny!”
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