
Akcja
“Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR

Akcję organizuje Fundacja Przyjazny Świat Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła 
II 63, lok. 2.

II. CEL AKCJI

Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

III. PRZEDMIOT AKCJI

Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury prowadzona przez uczniów w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaków wraz z rodzicami.

IV. CZAS TRWANIA AKCJI

Akcja trwa od 1 września 2017 r. do 1 czerwca 2018 r.

Podsumowanie akcji nastąpi do dnia 15 czerwca 2018 r.

V. SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI

1. W akcji mogą wziąć udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkolaki wraz z rodzicami.

2. Dyrekcja szkoły przystępującej do akcji wypełnia kartę zgłoszeniową i wyznacza 
osobę odpowiedzialną za przebieg akcji w szkole (koordynatora).

3. Uczniowie w czasie trwania akcji przynoszą do szkoły makulaturę (gazety, czasopisma i
pojedyncze kartki papieru) i składają ją w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.

4. Rodzice potwierdzają na specjalnych drukach fakt przyniesienia przez ucznia określonej 
ilości makulatury.

5. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości makulatury, koordynator szkolny przekazuje do 
fundacji informację o możliwości odbioru jej ze szkoły.

6. Po uzyskaniu powyższej informacji, fundacja dokonuje odbioru makulatury i dostarcza ją do
podmiotu zajmującego się jej przetwarzaniem.

7. Odbiór makulatury ze szkoły jest równoznaczny z przekazaniem jej przez szkołę na rzecz
Fundacji Przyjazny Świat Dziecka.

VI. PODSUMOWANIE AKCJI I NAGRODY

1. W czerwcu 2018 r. fundacja dokona podsumowania akcji i wyłoni laureatów.

2. Do dnia 1 czerwca 2018 r. koordynatorzy prześlą listy uczniów, którzy zebrali co najmniej 50 kg. 
makulatury na adres mailowy: fundacja@przyjaznyswiat.org.pl.

3. Wśród wszystkich uczniów szkół z terenu całej Polski, którzy zbiorą w trakcie trwania akcji co
najmniej 50 kg makulatury, zostanie rozlosowanych 30 odtwarzaczy mp3.

4. W każdej szkole zostanie wyróżnionych dyplomami trzech uczniów, którzy przyniosą 
największą ilość makulatury. Dyplomy zostaną dostarczone do szkół pocztą.

5. Każda szkoła biorąca udział w akcji otrzyma pisemne podziękowanie od organizatora.


