
Nagroda dla 
małej szkoły

Nagroda dla 
średniej szkoły

Nagroda dla 
dużej szkoły

Fundacja prosi o darowiznę w kwocie 5 zł za 1 sztukę. 

Akcji Szkoło Pomóż i Ty 2022/2023
REGULAMIN

2022/2023

od 01.09.2022 r. - 23.06.2023r.,

01.09.2022 r. i trwa do 30.11.2022 r.

Do 16.12.2022 r.
20.12.2022 r.

30.11.2022 r.,

2022 r.

.

W czasie trwania akcji zostanie przeprowadzony konkurs
„LAPTOP  DLA  SZKOŁY”.
Udział w konkursie „LAPTOP DLA SZKOŁY” szkoła zgłasza
poprzez poprawne wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej
wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
Zgłoszenie należy przesłać drogą pocztową, drogą elektroniczną
(tj. wyłącznie skan karty) na adres: fundacja@pomozity.org lub
złożyć osobiście w siedzibie Fundacji w Gdyni przy ul. Płockiej
5A, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Za dzień zakończenia konkursu uważa się 30.11.2022 r. Do
dnia zakończenia konkursu do godziny 16-ej należy dostarczyć
do Fundacji prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe,
opatrzone w pieczęcie i podpis osoby zarządzającej szkołą.
O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data dostarczenia
karty zgłoszeniowej do Fundacji, a nie data stempla 
pocztowego.

15.

16.

17.

Zgłoszenia dostarczone po terminie zawartym w punkcie 18 
niniejszego regulaminu nie będą miały możliwości uczestniczenia w 
konkursie.

18.

przesłać wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu

W związku z potencjalnymi zagrożeniami epidemiologicznymi lub 
innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami  Fundacja zastrzega sobie 
prawo do zmiany terminu rozstrzygania konkursu 

Akcja Szkoło Pomóż i Ty jest skierowana do szkół: 
podstawowych i ponadpodstawowych. 
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Rozprowadzanie cegiełek w szkołach może odbywać się do 
ostatniego dnia roku szkolnego. Środki pieniężne po 
rozprowadzeniu zamówionych cegiełek należy przelać na konto 
Fundacji Pomóż i Ty: 62 1050 1764 1000 0022 6439 4681 z 
dopiskiem AKCJA SZKOŁO POMÓŻ I TY, a pozostałe 
cegiełki zwrócić na adres podany w punkcie 2 regulaminu. 

Przez cały okres trwania Akcji "Szkoło Pomóż i Ty" szkoły mają 
możliwość zamówienia dowolnej ilości cegiełek poprzez stronę 
internetową dobroczynne.pl lub przesyłając kartę zamówień 
drogą mailową na adres: fundacja@pomozity.org 
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Wskaźnik procentowy W określa się z dokładnością do jednego 
miejsca po przecinku i jest obliczany jako stosunek ilości 
zebranych środków do iloczynu sugerowanej ceny cegiełki i ilości 
uczniów pomnożone przez 100%. Przykład: szkoła zbierze S=100 
zł i liczy U=10 uczniów. Wówczas wskaźnik procentowy W 
wyniesie: W= S/(5xU)x100%= 250%
W


