REGULAMIN MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO
I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady powołania i długofalowego funkcjonowania Małopolskiej Sieci
NGO

(zwanej

dalej

MSNGO),

będącej

efektem

projektu

„Małopolska

Sieć

NGO”

o nr POKL.05.04.02-00-H88/1, realizowanego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4
Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego,
zwanego dalej Projektem.
2.

MSNGO działa w oparciu o umowę partnerską podpisaną przez podmioty będące stronami
umowy, zwane dalej Partnerami.

3.

Do MSNGO mogą przystąpić organizacje będące:
a) małopolskimi organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.), posiadającymi osobowość prawną, z siedzibą na terenie województwa
małopolskiego, zwanymi dalej NGO.
b) małopolskimi organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.), posiadającymi siedzibę i/lub działającymi na terenie województwa
małopolskiego, zgłaszającymi chęć przystąpienia do MSNGO po jej utworzeniu, zwanymi dalej
NGO.
c) grupami nieformalnymi działającymi na terenie województwa małopolskiego, zgłaszającymi
chęć przystąpienia do MSNGO po jej utworzeniu.

4.

MSNGO tworzą organizacje z terenu województwa małopolskiego, przynajmniej z połowy ogólnej
liczby jego powiatów.

5.

Terenem działania MSNGO jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów MSNGO może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.

6.

MSNGO jest powołana na czas nieokreślony.
II.

CELE MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO

Celami MSNGO są :
1.

Wzmocnienie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych będących Partnerami MSNGO.

2.

Zwiększenie liczby podejmowanych

wspólnie działań, zadań, porozumień i projektów

Wymiana zasobów, doświadczeń i informacji między Partnerami MSNGO.

4.

Podejmowanie działań integrujących środowisko małopolskich NGO.

5.

Podejmowanie działań rzeczniczych i reprezentacyjnych w imieniu organizacji pozarządowych –
partnerów w MSNGO.
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o charakterze branżowym, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

6.

Wzmocnienie komunikacji pomiędzy organizacjami i osobami działającymi w ramach MSNGO.

7.

Prowadzenie działań promujących MSNGO i organizacje pozarządowe będące Partnerami oraz
przedstawicielami trzeciego sektora.

8.

Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój inicjatyw, wspólnot i społeczności lokalnych.

9.

Prowadzenie działań promujących ideę wolontariatu.
SPOSÓB DZIAŁANIA MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO

III.

MSNGO realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, kongresów, wydarzeń specjalnych
i innych nieformalnych form edukacji.
2. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa pomiędzy organizacjami partnerskimi i na ich rzecz.
3. Wydawanie publikacji.
4. Prowadzenie portalu MSNGO oraz przygotowywanie i dystrybucję newslettera.
5. Prowadzenie baz danych organizacji działających w ramach MSNGO
6. Pozyskiwanie

środków

na

działalność

MSNGO,

w

tym

m.in.:

organizowanie

akcji

fundraisingowych, zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, donatorów,
pobieranie wpłat od Partnerów.
7. Organizowanie akcji wolontaryjnych.
8. Delegowanie przedstawicieli MSNGO do współpracy z administracją publiczną, udziału
w konsultacjach społecznych oraz prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego.
9. Prowadzenie działań integrujących środowisko MSNGO.
10. Realizację

projektów

o

charakterze

branżowym,

lokalnym,

regionalnym,

krajowym

i międzynarodowym z udziałem Partnerów MSNGO.
IV.

Zasady przystąpienia do MSNGO:
d)

przystąpienie do MSNGO jest dobrowolne,

e)

każda organizacja partnerska wstępująca do MSNGO pozostaje niezależna i autonomiczna,

f) do MSNGO przystąpić mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w rozumieniu
pkt. I, ppkt 3 niniejszego Regulaminu,
g)

do MSNGO nie mogą przystąpić partie polityczne i fundacje utworzone przez partie
polityczne,
przystąpienie do MSNGO po zakończeniu (30.06.2015 r.) realizacji projektu, o którym mowa
w pkt. I, ppkt 1 niniejszego Regulaminu, odbywa się w następującym trybie:
1) złożenie pisemnego wniosku zawierającego ankietę oraz opis doświadczenia i motywacji
przystąpienia do MSNGO przez organizację/grupę kandydującą,
2) wniosek analizowany jest przez Grupę Koordynującą w terminie 1 miesiąca od złożenia
wniosku,
3) Grupa Koordynująca rekomenduje przyjęcie organizacji/podmiotu kandydującej/ego do
MSNGO Forum Ogólnemu, które podejmuje decyzję poprzez głosowanie zwykłą
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h)
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1.

UDZIAŁ W MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO

większością głosów. Głosowanie może być przeprowadzone w formie on-line,
4) o decyzji przyjęcia lub nieprzyjęcia do MSNGO Grupa Koordynująca informuje na piśmie
wraz z uzasadnieniem (w przypadku decyzji odmownej),
5) wzór wniosku o przystąpienie do MSNGO określa Grupa Koordynująca i umieszcza go na
stronie www.ngo.kolping.pl.
2.

Status Partnera w ramach MSNGO ustaje na skutek:
a) dobrowolnego, złożonego na piśmie zgłoszenia organizacji partnerskiej o woli wystąpienia
z MSNGO,
b) skreślenia z listy Partnerów na mocy uchwały podjętej przez Forum Ogólne zwykłą
większością głosów, na podstawie wniosku sporządzonego przez Grupę Oceniającą,
stwierdzającego jeden lub kilka z następujących powodów:
 niewywiązywania się ze zobowiązania do wolontaryjnego zaangażowania się w działania
na rzecz MSNGO oraz nieuiszczanie wpłat, do których zobowiązał się Partner,
 nieprzestrzeganie postanowień dokumentów wewnętrznych MSNGO, w tym niniejszego
Regulaminu,
 działanie z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego,
 działanie na szkodę MSNGO lub innych organizacji partnerskich,
c) samorozwiązania się MSNGO na mocy uchwały podjętej przez Forum Ogólne kwalifikowaną
(2/3) większością głosów,
d) samorozwiązania organizacji partnerskiej.

3.

Partner, który utracił swój status w MSNGO, traci wszelkie prawa związane z uczestnictwem
w MSNGO.

4.

Partnerzy MSNGO przestrzegają zasad współdziałania i funkcjonowania w oparciu o Kartę Zasad
i Wartości przyjętą przez MSNGO.
Partnerom MSNGO przysługuje prawo:
a) delegowania swoich przedstawicieli do udziału w Forum Ogólnym. Każdemu Partnerowi
przysługuje jeden głos w każdym głosowaniu, w tym o przyjęciu nowych organizacji/grup do
MSNGO,
b) delegowania swoich przedstawicieli do uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych w
ramach MSNGO,
c) powoływania swoich reprezentantów do udziału w pracach publicznych organów doradczych
i konsultacyjnych,
d) opracowywania wspólnych projektów w ramach działań MSNGO oraz uczestnictwa w
projektach realizowanych przez MSNGO,
e) decyzji związanych z kształtowaniem planów rozwojowych MSNGO poprzez udział w pracach
Grupy Koordynującej i Forum Ogólnego,
i Forum Ogólnego,
g) do informacji, wzajemnej wymiany pomysłów, do otrzymania pomocy od MSNGO i innych
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f) opracowywania planów finansowania MSNGO poprzez udział w pracach Grupy Koordynującej
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5.

organizacji partnerskich w oparciu o zidentyfikowane zasoby MSNGO, prowadzone działania i
plany merytoryczne,
h) ubiegania się o zwolnienie z obowiązku pokrywania wpłat na rzecz partnerstwa oraz
zwolnienia z zaangażowania wolontaryjnego na rzecz MSNGO.
6.

Partnerzy MSNGO mają prawo i obowiązek do okazywania sobie wzajemnego szacunku
w szczególności w kwestiach światopoglądowych oraz stanowisk zajmowanych przez nich
w dyskusjach prowadzonych przez Partnerów MSNGO.
V.

1.

ORGANY MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO

Organami MSNGO są:
a) Forum Ogólne jako organ stanowiący,
b) Grupa Koordynująca jako organ wykonawczy,
c) Grupa Oceniająca jako organ oceniający.

2.

Każda organizacja partnerska może delegować jednego przedstawiciela do udziału w Grupie
Koordynującej lub Oceniającej. Nie można łączyć funkcji w tych organach MSNGO.
Forum Ogólne składa się z przedstawicieli Partnerów MSNGO. Każdej organizacji partnerskiej
przysługuje jeden głos przy podejmowaniu decyzji Forum Ogólnego.
a) Kompetencje Forum Ogólnego:
1)

podejmowanie długofalowych decyzji odnośnie planów rozwojowych MSNGO,

2)

przyjmowanie planów strategicznych MSNGO,

3)

powoływanie i odwoływanie członków Grupy Koordynującej i Grupy Oceniającej,

4)

podejmowanie uchwał odnośnie wszystkich spraw MSNGO niezastrzeżonych dla
właściwości innych organów MSNGO,

5)

przyjmowanie i wykluczanie partnerów MSNGO, o których mowa w pkt IV, ppkt 1 i 2,

6)

wskazywanie kierunków rozwoju MSNGO,

7)

wprowadzanie zmian do dokumentów MSNGO,

8)

zgłaszanie inicjatyw i pomysłów na projekty, działania, przedsięwzięcia w odniesieniu
do planów działań MSNGO,

9)

przyjmowanie sprawozdań finansowych, merytorycznych i oceniających z realizacji
działań MSNGO, przedstawianych przez Grupę Koordynującą i/lub Grupę Oceniającą
na koniec każdego roku kalendarzowego,

10)

powoływanie i delegowanie reprezentantów MSNGO do podejmowania współpracy
z organami administracji publicznej, do udziału w konsultacjach społecznych, w tym
do udziału w komisjach i innych podmiotach dialogu społecznego, obywatelskiego,
reprezentatywnego,

11)

podjęcie decyzji o samorozwiązaniu się MSNGO kwalifikowaną (2/3) większością

12)

zatwierdzanie sprawozdań reprezentantów MSNGO ze współpracy z organami
administracji

publicznej,

z

konsultacji

obywatelskiego, reprezentatywnego,

społecznych,

dialogu

społecznego,

4

głosów,
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13)

opracowywanie wewnętrznych regulaminów MSNGO,

14)

zgłaszanie spraw do podjęcia, omówienia przez Grupę Koordynującą lub Grupę
Oceniającą,

15)

podejmowanie decyzji o współpracy MSNGO z innymi sieciami działającymi na terenie
województwa małopolskiego i poza nim,

16)

podejmowanie

decyzji

o

przystąpieniu

MSNGO

do

sieci

ogólnopolskich

i międzynarodowych,
17)

rozstrzyganie spraw niezastrzeżonych dla innych organów MSNGO.

b) Forum Ogólne zbiera się przynajmniej 1 raz w roku, organizowane jest przez Grupę
Koordynującą i Sekretariat Techniczny MSNGO, którego zadania zostały określone w pkt VI,
ppkt 1 i 2.
c) Forum Ogólne może powoływać swojego Przewodniczącego i/lub Sekretarza.
d) Forum Ogólne podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że zapisy niniejszego
Regulaminu stanowią inaczej.
e) Miejsce zebrania Forum Ogólnego ustala Grupa Koordynująca w korespondencji on-line z
Partnerami MSNGO. Forum Ogólne może gościć w siedzibach, budynkach Partnerów
MSNGO.
f) Forum Ogólne może podejmować decyzje wiążące w trybie obiegowym, w głosowaniu on-line,
zwykłą większością głosów, chyba że zapisy niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
Grupa Koordynująca
a) Grupa Koordynująca składa się z nieparzystej liczby 7 lub 9 osób, które reprezentują
organizacje partnerskie. Skład Grupy Koordynacyjnej wybierany jest przez Forum Ogólne na
okres 1 roku zwykłą większością głosów. Skład może być głosowany w trybie on-line.
b) Członkami/iniami

Grupy

Koordynującej

mogą

zostać

przedstawiciele/ki

organizacji

partnerskich MSNGO wskazani/ne przez poszczególnych Partnerów na podstawie podjętych
przez nich decyzji wewnętrznych. Osoby te nie mogą być członkami/iniami grup lub organów
decyzyjnych innych, ogólnych sieci działających w Małopolsce.
c) Członkowie/inie Grupy Koordynującej mogą być wybierani/ne przez Forum Ogólne
wielokrotnie na kolejne kadencje.
d) Kompetencje Grupy Koordynującej:
1) Przygotowywanie planu finansowego MSNGO, poddawanego pod głosowanie Forum
Ogólnemu.
2) Opracowywanie planów merytorycznych/strategicznych MSNGO, Planu Komunikacji
Wewnętrznej, Planu Komunikacji Zewnętrznej, poddawanych pod głosowanie Forum
Ogólnemu.
3) Realizowanie planów merytorycznych MSNGO, poprzez wykonywanie uchwał Forum
4) Realizowanie planów finansowych MSNGO, poprzez wykonywanie uchwał Forum
Ogólnego.
5) Powoływanie i organizowanie grup roboczych, tematycznych wewnątrz MSNGO.
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Ogólnego.
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6) Przedkładanie rekomendacji przyłączenia do MSNGO organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych zgodnie z pkt IV, ppkt 1 g.
7) Zgłaszanie, rekomendowanie kandydatów na reprezentantów MSNGO do współpracy
z organami administracji publicznej, udziału w konsultacjach społecznych, udziału w
dialogu społecznym, obywatelskim, reprezentatywnym.
8) Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych dla Forum Ogólnego na
koniec każdego roku kalendarzowego.
9) Zapewnienie komunikacji między organami MSNGO.
10) Wykonywanie uchwał Forum Ogólnego.
11) Zarządzanie finansami MSNGO.
12) Zarządzanie portalem MSNGO.
13) Opracowywanie materiałów do newslettera MSNGO.
14) Organizowanie spotkań i/lub głosowań Forum Ogólnego, opracowywanie porządku
obrad Forum.
15) Organizowanie i prowadzenie Sekretariatu Technicznego MSNGO.
16) Sporządzanie inwentarza zasobów rzeczowych i osobowych MSNGO.
17) Reprezentowanie MSNGO na zewnątrz poprzez np.: powołanie rzecznika MSNGO.
e) Grupa Koordynująca obraduje na spotkaniach przynajmniej 1 raz na kwartał, zgodnie
z wewnętrznym harmonogramem spotkań. Harmonogram spotkań podawany jest do
wiadomości wszystkich Partnerów MSNGO.
f) Grupa Koordynująca ustala podział zadań i obowiązków między Partnerami MSNGO. Grupa
Koordynująca może wybierać swojego przewodniczącego, zastępców, sekretarza i/lub
przypisywać inne funkcje.
g) Grupa Koordynująca podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, chyba
że zapisy niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
h) Grupa Koordynująca obraduje na spotkaniach osobiście, on-line lub w formule mieszanej.
Głosowania on-line są ważne.
i) Grupa Koordynująca ustala miejsce spotkań. Miejsca spotkań mogą być ustalane rotacyjnie.
Grupa Oceniająca:
a) Grupa Oceniająca składa się z nieparzystej liczby 5 lub 7 osób, które reprezentują organizacje
partnerskie MSNGO, a wybierane są przez Forum Ogólne na okres 1 roku zwykłą większością
głosów. Skład Grupy Oceniającej może być głosowany w trybie on-line.
b) Członkami Grupy Oceniającej mogą zostać przedstawiciele organizacji partnerskich MSNGO,
którzy nie są członkami grup lub organów decyzyjnych innych, ogólnych sieci działających w
Małopolsce.
c) Członkowie Grupy Oceniającej mogą być wybierani przez Forum Ogólne wielokrotnie na
d) Kompetencje Grupy Oceniającej:
1)

Ocena sprawozdań Grupy Koordynującej.

2)

Ocena całokształtu funkcjonowania MSNGO.
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kolejne kadencje.
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3)

Przedkładanie Forum Ogólnemu rekomendacji usprawnień, rozwiązań.

4)

Monitoring zaangażowania czasowego Partnerów w prace MSNGO.

5)

Monitoring postępu rzeczowego planów merytorycznych, strategicznych MSNGO.

6)

Podejmowanie działań w sytuacjach konfliktowych wewnątrz MSNGO.
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO

VI.

1. MSNGO może prowadzić swój Sekretariat Techniczny.
2. Zadania Sekretariatu Technicznego:
a) prowadzenie korespondencji pomiędzy Partnerami MSNGO,
b) redagowanie dokumentów dla Forum Ogólnego, Grupy Koordynującej, Grupy Oceniającej,
c) prowadzenie dokumentacji działań, projektów realizowanych przez MSNGO,
d) wsparcie administracyjne prac Forum Ogólnego, Grupy Koordynującej, Grupy Oceniającej,
e) obsługa biurowa MSNGO,
f) prowadzenie korespondencji i kontaktów z podmiotami zewnętrznymi,
g) obsługa portalu MNSGO wraz z Grupą Koordynującą,
h) opracowywanie newslettera MSNGO wraz z Grupą Koordynującą,
i) prowadzenie działań zapewniających komunikację wewnętrzną narzędziami tradycyjnymi i online,
j) prowadzenie działań zapewniających komunikację zewnętrzną.
3. MSNGO prowadzi komunikację wewnętrzną w oparciu o narzędzia i zasady zapisane w
szczegółowym Planie Komunikacji Wewnętrznej, przyjętym odrębną uchwałą przez Forum
Ogólne.
4. MSNGO prowadzi komunikację zewnętrzną w oparciu o narzędzia i zasady zapisane w
szczegółowym Planie Komunikacji Zewnętrznej, przyjętym odrębną uchwałą przez Forum
Ogólne.
5. MSNGO może powoływać robocze Grupy Tematyczne, do opracowywania wspólnych stanowisk
MSNGO w wybranym temacie, do opracowywania wewnętrznych wytycznych, planów,
regulaminów, zasad.
6. Zasady działania Grup Tematycznych:
a) tworzone są przez Grupę Koordynującą spośród przedstawicieli partnerów MSNGO – udział
w pracach grup roboczych można łączyć z członkostwem w organach MSNGO,
b) działają w oparciu o wewnętrzne harmonogramy prac opracowywane przez członków,
c) mogą korzystać z konsultacji i poradnictwa zewnętrznych ekspertów w miarę możliwości
i zasobów MSNGO,
d) przedstawiają na piśmie do akceptacji Forum Ogólnemu końcowy rezultat prac,
e) współpracują z Grupą Koordynującą i Grupą Oceniającą i Sekretariatem Technicznym.
udziału

reprezentatywnym.
8. Zasady reprezentacji:

w

konsultacjach

społecznych,

dialogu

społecznym,

obywatelskim,
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publicznej,
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7. MSNGO może powoływać swoich reprezentantów do współpracy z organami administracji

a) Reprezentanci powoływani (spośród przedstawicieli organizacji partnerskich MSNGO) i
odwoływani są przez Forum Ogólne. Reprezentację można łączyć z członkostwem w innych
organach MSNGO.
b) Reprezentanci działają w oparciu o wytyczne i stanowiska wypracowane na piśmie przez
Forum Ogólne.
c) MSNGO nie określa liczby reprezentantów, których może powołać.
d) Reprezentanci przedstawiają sprawozdanie z własnej działalności Forum Ogólnemu
przynajmniej raz do roku, dopuszcza się formułę on-line.
e) Reprezentanci współpracują z organami MSNGO i Sekretariatem Technicznym.
9. Działając w oparciu o umowę partnerską MSNGO ustala Związek Centralny Dzieła Kolpinga w
Polsce Opiekunem MSNGO, który przyjmuje na siebie następujące zadania:
a) obsługę księgowo-finansową, w tym wpłat dokonywanych przez Partnerów,
b) pomoc w organizacji Sekretariatu Technicznego,
c) pomoc w opracowywaniu projektów i aplikowaniu o dotacje i granty na działania MSNGO, o
które ubiegać się będą poszczególne organizacje partnerskie posiadające osobowość prawną,
d) pomoc w koordynacji działań MSNGO,
e) współpracę z Forum Ogólnym, Grupą Koordynującą i Grupą Oceniającą.
10. Opiekun MSNGO posiada wszelkie prawa i obowiązki przysługujące Partnerom.
VII. WSPÓŁPRACA MAŁOPOLSKIEJ SIECI NGO Z INNYMI SIECIAMI
1. MSNGO może podejmować współpracę z innymi sieciami na terenie województwa małopolskiego
na podstawie:
wspólnej realizacji projektów, działań, prezentowania stanowisk i opinii reprezentatywnych,

a.

b. podpisania porozumienia współpracy międzysieciowej i wyznaczenie do współpracy w ramach
porozumienia reprezentantów MSNGO przez Forum Ogólne. Reprezentanci mogą łączyć
funkcje z członkostwem w innych organach MSNGO.
2. MSNGO może podejmować współpracę lub przystępować do sieci o zasięgu ogólnopolskim i/lub
międzynarodowym w oparciu o zasady określnie przez niniejszy Regulamin i statuty tych sieci.
VIII. FINANSOWANIE DZIAŁAŃ SIECI
1. Sieć MSNGO jest finansowana w oparciu o:


wpłaty Partnerów, ustalone na podstawie podjętej przez nich uchwały,



dotacje i granty ze środków zewnętrznych na wspólne projekty MSNGO, pozyskiwane

darowizny finansowe i rzeczowe przekazywane na rzecz MSNGO,



wymianę usług między organizacjami partnerskimi MSNGO,



akcje crowdfundingowe – wpłaty tematyczne pozyskiwane on-line,



zbiórki publiczne,



współpracę z biznesem,
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przez MSNGO i/lub inne organizacje partnerskie MSNGO,



współpracę

z

administracją

publiczną:

realizację

zadań

publicznych

zleconych,

powierzonych, małe inicjatywy, inicjatywy lokalne,


odpłatną działalność statutową poszczególnych organizacji partnerskich,



testamenty, zapisy spadkowe, pożyczki, kredyty, loterie fantowe.

2. Mechanizm wpłat partnerskich działa w oparciu o szczegółowy Regulamin Finansowy
opracowywany corocznie przez Partnerów MSNGO i przyjmowany do realizacji przez Forum
Ogólne.
3. Cały przychód MSNGO przeznaczany jest na działania MSNGO.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy sporne lub nieobjęte zapisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Forum Ogólne.
2. Utworzenie MSNGO następuje na Konferencji Założycielskiej, organizowanej przez Związek
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Projektu, poprzez złożenie podpisu przez
reprezentantów organizacji pozarządowej na Umowie Partnerskiej. Złożenie podpisu jest
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równoznaczne z przystąpieniem do MSNGO i akceptacją zapisów Regulaminu.

