
Darovací podmínky adopce píšťal 

I. Definice                                                                                                                                              
Kde je dále v tomto textu používán výraz „Podmínky“, rozumí se jimi tyto darovací podmínky.
Kde je dále v tomto textu používán výraz „Veřejná sbírka", rozumí se jím Veřejná sbírka s 
transparentním účtem: 2300737994/2010, kterou pořádá zapsaný spolek Kotva Lysá nad 
Labem (Nám. Bedřicha Hrozného 7, Lysá nad Labem) a která je povolena Středočeským 
krajem. Kde je v tomto textu používán výraz „spolek Kotva“, rozumí se jím zapsaný spolek 
Kotva Lysá nad Labem se sídlem Nám. Bedřicha Hrozného 7, Lysá nad Labem 289 22. Kde je 
dále v tomto textu používán výraz „Dárce“, rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba, 
poskytující dar zapsanému spolku Kotva. „Darem“ se dále rozumí finanční dar poskytnutý 
dárcem zapsanému spolku Kotva. „Webem“ se dále rozumí webové stránky adopce píšťal na 
doméně www.adopce-varhany-lysa.cz. „Adopcí“ se rozumí adoptování konkrétní píšťaly 
nebo píšťal varhan kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. 

II. Základní ustanovení                                                                                                                                 
Tyto darovací podmínky platí pro poskytování darů spolku Kotva. Poskytnutím daru spolku 
Kotva dárce vyslovuje souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Bude-li mezi 
dárcem a spolkem Kotva uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná 
dohoda, s níž budou tyto podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná 
dohoda přednost před těmito podmínkami. 

III. Poskytnutí daru                                                                                                                         
Dárce je oprávněn poskytovat spolku Kotva dar dle těchto podmínek prostřednictvím 
bezhotovostního platebního styku a platebního systému Comgate. Tímto není dotčena 
možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi dárcem a spolkem Kotva. 
Prostřednictvím platebního systému Comgate umístěného na webu mohou být poskytovány 
dary ve výši: 1000,– Kč, 1500,-Kč, 2000,– Kč, 3000,– Kč, 4000,– Kč, 5000,– Kč, 6000,– Kč, 
7000,– Kč, 8000,– Kč, 9000,– Kč, 10 000,– Kč.  V případě platby prostřednictvím platebního 
systému Comgate dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. 
Nedohodne-li se dárce se spolkem Kotva jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi 
dárcem a spolkem Kotva, jejímž předmětem je poskytnutí daru, okamžikem odeslání platby 
dárcem. Náklady vzniklé dárci v souvislosti s poskytnutím daru, např. náklady na internetové 
připojení, bankovní poplatky apod., si hradí dárce sám. V případě zájmu o vydání potvrzení o 
přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely 
dárce zkontaktuje spolek Kotva. V tomto případě je spolek Kotva povinen dárci bez 
zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.

 



IV. Využití Daru 
Spolek Kotva je povinen s darem naložit v souladu s cílem založené veřejné sbírky. V případě 
obdržení daru na konkrétní adopci je spolek Kotva povinen poskytnutý dar využít výhradně 
na tuto adopci. 

V. Ochrana osobních údajů
 Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby spolek Kotva shromažďoval, zpracovával a 
uchovával jeho osobní údaje v souladu s Podmínkami osobních údajů, a to za účelem jejich 
interní potřeby spolku Kotva, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod. 
Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 15 let ode dne posledního poskytnutí daru 
dárcem. 

VI. Závěrečná ustanovení 
Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek, jakož i z jednotlivých 
darovacích smluv uzavřených dle těchto podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými
soudy České republiky. 

VII. Účinnost 
Tyto podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na webu dnem 5. 5. 2022.


