Regulamin Akcji WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA
w roku szkolnym 2017/2018
1. Organizatorem Akcji jest Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
2. Patronem Honorowym Akcji jest Starosta Lubelski Paweł Pikula
3. Patronami medialnymi Akcji są: Akademickie Radio Centrum UMCS 98,2 FM; Portal
informacyjny: www.lublin112.pl: Gazeta Regionalna Kurier Lubelski
4. Przedmiotem Akcji jest rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt
oraz zebranie funduszy niezbędnych do udzielania im pomocy medycznej, zapewnienia
schronienia i pożywienia.
5. Akcja skierowana jest do przedszkoli,
i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

6. Akcja organizowana jest w okresie od 6 listopada 2017 r. do 10 czerwca 2018 r.
7. Zgłaszająca się do udziału w Akcji szkoła lub przedszkole wybiera miesiąc,
(od listopada do czerwca), w którym przystąpi do Akcji. Czas trwania Akcji w placówce w
wybranym miesiącu jest dowolny i należy go określić na formularzu zgłoszenia.
8. Preferowaną formą zgłoszenia placówki do udziału w Akcji jest przesłanie wypełnionej
deklaracji udziału na adres dzieci.zwierzakom@op.pl, wpisując w temacie: Zgłoszenie „WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA”.
Jeśli nie ma takiej możliwości zgłoszenie można przesłać w formie papierowej na adres:
Dagmara Niedźwiedź, Turka 14 „B” / 1, 20-258 Lublin 62, „WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ
ZWIERZOPRZYJACIELA”.
9. Koordynator Akcji w placówce umieszcza w miejscu prowadzenia zbiórki plakat
otrzymany od Organizatora oraz promuje działania Akcji w wybranej przez siebie formie:

zapoznaje uczniów lub dzieci w przedszkolu z przesłaną w załączniku
prezentacją multimedialną

czyta uczniom lub dzieciom w przedszkolu opowiadania na bazie prawdziwych
historii pokrzywdzonych zwierząt lub wiersz inspirujący do prowadzenia rozmów na
temat relacji człowiek – zwierzę.

zamieszcza na stronie internetowej placówki informacje o przestąpieniu do
Akcji
10. Koordynator Akcji w placówce przygotowuje trwale zamkniętą puszkę, słoik lub inne
naczynie, do którego zainteresowane osoby wrzucą monety o nominale 1zł lub dowolną
kwotę.
11. 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 - „WESPRZYJ
ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA”.
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Jeśli nie ma takiej możliwości sprawozdanie można przesłać w formie papierowej na adres:
Dagmara Niedźwiedź, Turka 14 „B” / 1, 20-258 Lublin 62, „WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ
ZWIERZOPRZYJACIELA”.
12. Koordynator Akcji w placówce uzyskuje od zainteresowanych jej uczestników pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w przypadku
udostępniania ich Fundacji.
Wypełnione oświadczenia należy przesłać wraz ze sprawozdaniem z przebiegu Akcji.
13. Zbiórka w szkole i przedszkolu nie jest zbiórką publiczną. Podst. Prawna Dz.U. 2014 pz.
498, USTAWA o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r.
14. Pieniądze należy wpłacić na konto
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
ul. E. Orzeszkowej 4, 20-435 Lublin
Bank Pekao S.A. 85 1240 2500 1111 0010 6577 4129
tytułem: Akcja „WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA”, podając nazwę i
adres placówki.
15. 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.
16. Zainteresowani uczestnicy Akcji mogą przesłać wraz ze sprawozdaniem zdjęcia
z przebiegu Akcji i wyrazić zgodę na załączonym formularzu, na umieszczenie imiennych
podziękowań i zamieszczenie zdjęć (z klasy lub grupy) w Internecie, pod adresami:
https://www.facebook.com/fundacjaexlege
https://www.instagram.com/fundacja.exlege/
https://twitter.com/FundacjaEX_LEGE
http://fundacjaexlege.pl
17. Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej Fundacji http://fundacjaexlege.pl
18. Wykaz załączników przesłanych do placówki e-mailem, wraz z zaproszeniem do Akcji:
 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 - Opowiadanie 1
 Załącznik nr 6 - Opowiadanie 2
 Załącznik nr 7 – Opowiadanie 3
 Załącznik nr 8 – Wiersz
 Załącznik nr 9 – List do Darczyńców
 Załącznik nr 10 – Zaproszenie w wersji komputerowej
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Załącznik nr 11- Plakat w wersji komputerowej



Załącznik nr 12 - Prezentacja multimedialna dla przedszkoli



Załącznik nr 13 - Prezentacja multimedialna dla szkół podstawowych



Załącznik nr 14 ponadgimnazjalnych

Prezentacja

multimedialna

dla

gimnazjów

i

szkół

19.
Szczegółowych
informacji
dotyczących
Akcji
udziela
koordynator Dagmara Niedźwiedź, tel. 696-546-544, e- mail: dzieci.zwierzakom@op.pl

Harmonogram przebiegu AKCJI
„WESPRZYJ ZŁOTÓWKĄ ZWIERZOPRZYJACIELA”








Od 6 listopada 2017 r. – zapraszanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w Akcji
6 listopada 2017 r. – 31 maja 2018 r. – przyjmowanie zgłoszeń od uczestników Akcji
6 listopada 2017 r. – 10 czerwca 2018 r. – odbieranie przez uczestników
/ wysyłanie uczestnikom plakatów informacyjnych i materiałów edukacyjnych
6 listopada 2017 r. – 10 czerwca 2018 r. – prowadzenie Akcji w uczestniczących
w niej placówkach
7 listopada 2017 r. – 20 czerwca 2018 r. wysyłanie sprawozdań do Organizatora
zgodnie z regulaminem Akcji
do 30 lipca 2018 r. – wysyłanie przez Organizatora podziękowań uczestnikom Akcji
zgodnie z regulaminem Akcji
do 24 czerwca 2018 r. – złożenie przez Organizatora sprawozdania z przebiegu Akcji
zgodnie z Regulamin Przyznawania Wyróżnienia „Honorowy Patronat Starosty
Lubelskiego”
Organizator:
Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE

3

