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Regulamin Akcji ZWIERZOPOMAGACZ  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Organizatorem Akcji jest Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE  

 

2. Przedmiotem Akcji jest rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt oraz podjęcie 

przez Społeczność szkół i przedszkoli województwa lubelskiego działań zmierzających do poprawy losu 

krzywdzonych zwierząt, którym pomocy udzielają wolontariusze Fundacji.  

 

3. Akcja skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

 

4. Akcja organizowana jest w okresie od 3 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.  

 

5. Zgłaszająca się do udziału w Akcji szkoła lub przedszkole samodzielnie wybiera przedział czasowy,  

w którym przystąpi do jednej lub wielu wybranych form działań w ramach Akcji. Czas trwania Akcji  

w placówce w wybranym miesiącu należy określić w formularzu zgłoszenia. 

 

6. Preferowaną formą zgłoszenia placówki do udziału w Akcji jest przesłanie wypełnionej deklaracji udziału 

na adres dzieci.zwierzakom@op.pl wpisując w temacie: Zgłoszenie - „ZWIERZOPOMAGACZ”.  

Jeśli nie ma takiej możliwości zgłoszenie można przesłać w formie papierowej na adres:  

Dagmara Niedźwiedź, Turka 14 „B” / 1, 20-258 Lublin 62, „ZWIERZOPOMAGACZ”. 

 

7. W placówkach można prowadzić następujące działania w ramach Akcji ZWIERZOPOMAGACZ: 

 Zbiórka makulatury  

 Zbiórka plastikowych nakrętek 

 Zbiórka akcesoriów nowych lub używanych w dobrym stanie, niezbędnych w opiece  

nad zwierzętami: koców, poduszek, smyczy, szelek, misek, kagańców, zabawek dla psów  

i kotów, kuwet dla kotów, transporterów dla psów i kotów, legowisk dla psów i kotów, środków 

higienicznych w postaci podkładów jednorazowych, ręczników papierowych, i innych,  

po uzgodnieniu z Organizatorem  

 Zbiórka żwirku dla kotów 

 Utworzenie na stronie internetowej placówki lub gazetce w budynku placówki KĄCIKA 

ADOPCYJNEGO „ZWIERZOPOMAGACZ” 

 

8. Zasady organizacji poszczególnych działań w placówce: 

 

I. Zbiórka makulatury  

W placówkach na terenie Lublina –Koordynator Akcji w placówce uzgadnia z Organizatorem 

miejsce odbioru plakatu informującego o zbiórce, prowadzi zbiórkę makulatury, organizuje środek 

transportu i przewiezienie makulatury do wskazanego przez Organizatora Akcji skupu lub 

poinformuje Organizatora o potrzebie odebrania zebranej makulatury.  

UWAGA: Tekturę zbieramy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.  

II. Zbiórka plastikowych nakrętek 
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W placówkach na terenie Lublina – Koordynator Akcji w placówce organizuje tekturowe pudełka 

na nakrętki, uzgadnia z Organizatorem miejsce odbioru plakatu informującego o zbiórce, organizuje 

środek transportu i przewiezienie nakrętek we wskazane przez Organizatora Akcji miejsce lub 

poinformuje Organizatora o potrzebie odebrania zebranych nakrętek. 

III. Zbiórka akcesoriów nowych lub używanych w dobrym stanie, niezbędnych w opiece  

nad zwierzętami: koców, poduszek, smyczy, szelek, misek, kagańców, zabawek dla psów i 

kotów, kuwet dla kotów, transporterów dla psów i kotów, legowisk dla psów i kotów, środków 

higienicznych w postaci podkładów jednorazowych, ręczników papierowych 

W placówkach na terenie Lublina – Koordynator Akcji w placówce uzgadnia z Organizatorem 

miejsce odbioru plakatu informującego o zbiórce, prowadzi zbiórkę w/w przedmiotów, organizuje 

środek transportu i przewiezienie darów we wskazane przez Organizatora Akcji miejsce lub 

poinformuje Organizatora o potrzebie odebrania darów.  

IV. Zbiórka żwirku dla kotów 

W placówkach na terenie Lublina – Koordynator Akcji w placówce uzgadnia z Organizatorem 

miejsce odbioru plakatu informującego o zbiórce, prowadzi zbiórkę żwirku dla kotów, organizuje 

środek transportu i przewiezienie darów we wskazane przez Organizatora Akcji miejsce lub 

poinformuje Organizatora o potrzebie odebrania darów.  

UWAGA:  

Placówki spoza Lublina, mogą uczestniczyć w w/w działaniach po indywidualnym uzgodnieniu 

z Organizatorem, ze względu na brak możliwości zapewnienia przez Organizatora odbioru 

darów z odległych miejsc.     

V. Utworzenie na stronie internetowej placówki KĄCIKA ADOPCYJNEGO 

„ZWIERZOPOMAGACZ” 

W placówkach województwa lubelskiego  - Koordynator Akcji w placówce nawiązuje kontakt 

mailowy z Przedstawicielem Fundacji w celu otrzymywania materiałów o zwierzętach szukających 

domów.  Otrzymane materiały /opis zwierząt szukających domów, wraz ze zdjęciami/ 

systematycznie umieszcza na stronie internetowej placówki lub na gazetce w budynku placówki 

przez cały rok szkolny. 

9. Sprawozdanie z Akcji należy przesłać w terminie 10 dni od zakończenia Akcji  

w placówce. Preferowaną formą jest przesłanie dokumentów na adres: dzieci.zwierzakom@op.pl  wpisując 

w temacie: Sprawozdanie - „ZWIERZOPOMAGACZ”. Jeśli nie ma takiej możliwości sprawozdanie 

można przesłać w formie papierowej na adres: Dagmara Niedźwiedź, Turka 14 „B” / 1, 20-258 Lublin 62, 

„ZWIERZOPOMAGACZ” lub przekazać razem z darami.  

 

10. Placówki biorące udział w Akcji oraz Koordynatorzy działań w placówce otrzymają podziękowania  

w formie papierowej. Ze względu na charytatywny cel zbiórki i brak środków finansowych, pozostali 

nauczyciele otrzymają podziękowania drogą e-mailową. 

 

11. Zainteresowani uczestnicy Akcji mogą przesłać wraz ze sprawozdaniem zdjęcia  

z przebiegu Akcji i wyrazić zgodę na załączonym formularzu, na zamieszczenie zdjęć (z klasy lub grupy) w 

Internecie, pod adresami: 

https://www.facebook.com/fundacjaexlege 

https://www.instagram.com/fundacja.exlege/ 
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https://twitter.com/FundacjaEX_LEGE 

http://fundacjaexlege.pl  

Koordynator Akcji w placówce uzyskuje od zainteresowanych jej uczestników pisemną zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. Wypełnione oświadczenia należy przesłać 

wraz ze sprawozdaniem z przebiegu Akcji.  

 

12. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Fundacji http://fundacjaexlege.pl  

 

13. Wykaz załączników: 

 Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy 

 Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika 

Akcji 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie koordynatora Akcji 

 Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z przebiegu i wyników Akcji 

 Załącznik nr 5 - Plakat w wersji komputerowej 

14. Szczegółowych informacji dotyczących Akcji udziela Koordynator Dagmara Niedźwiedź.  

Tel. 696-546-544, e- mail: dzieci.zwierzakom@op.pl  

 

                                                                         Organizator: 

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE 

 

 

 


