Pravidla Zlaté rybky
1.

Zlatá rybka plní přání dětem ve věku od 3 do 18 let, které trpí život ohrožujícím onemocněním.

2.

Pracovníci Zlaté rybky mohou nabídnout 5 kategorií přání, nic však neslibují a nezaručují. Zlatá rybka plní
přání v 5 kategoriích:
1. Přeji si mít…
2. Přeji si být…
3. Přeji si setkat se s…
4. Přeji si zažít…
5. Přeji si jiné přání …(např. překvapit někoho …)

3.

Zlatá rybka plní přání přiměřené věku a stavu dítěte. Zlatá rybka nepovažuje za přání či nemůže splnit
následující:
medicínské vybavení a pomůcky, úhradu zdravotních služeb, zajištění technického vybavení,
doprava z a do léčebných center, rehabilitace)
trvalé změny na těle, včetně plastik a tetování
převod hotovosti, dluhu nebo půjčky, nákup cenných papírů
jakékoliv poplatky (např. školné, finanční instituce, připojení na internet apod.)
motorová vozidla, k jejichž řízení je potřeba řidičské či jiné oprávnění
pořízení nemovitosti a rekonstrukce bydlení (např. bazén, hřiště, stadion, sportovní hala)
zbraně a munici, výbušniny, střeliva
zdraví nebezpečné předměty pro děti, rodinu a životní prostředí
podpora podnikání a ostatní výdělečné činnosti, vytvoření podnikatelského subjektu
přijetí do školy nebo vysoké školy
zapojení do řetězových přání spojených s hromadným mailingem

Zlatá rybka dále nesplní přání, když:
je přesvědčena, že není vhodné pro věk a zdravotní stav dítěte;
plnění přání je spojené s vysokým rizikem;
nelze splnit z objektivních důvodů;
dítěti již bylo splněno přání ve Zlaté rybce.
4.

Zlatá rybka ověřuje, zda se skutečně jedná o přání dítěte. Zlatá rybka neplní sny rodičů, prarodičů, přátel
dítěte. V případě pochybností je pracovník Zlaté rybky oprávněný zorganizovat další setkání s dítětem.

5.

V případě, že dojde k nesmiřitelnému rozporu mezi stanovisky zákonných zástupců, je Zlatá rybka
oprávněna od plnění přání odstoupit.

6.

V případě zamítnutí přihlášky do programu Zlaté rybky není na splnění přání právní nárok.

7.

Při realizaci přání dítěte musí být přítomen zákonný zástupce nebo písemně zplnomocněná osoba.

8.

Veškerá činnost Zlaté rybky, z.ú. se sídlem Západní 488/21, 162 00 Praha 6, IČ: 03824829 je plně v souladu
s právním řádem České republiky.

9.

Zlatá rybka má sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví a majetku v souvislosti se svým
předmětem činnosti a naplňování svého poslání.

10. Dítě nebo zákonní zástupci mohou od realizace přání v kterékoli fázi odstoupit. Odstoupení je nutné doručit
do Zlaté rybky písemně poštou (včetně podpisu) nebo oskenované emailem.

