POMÓŻ NAM POMAGAĆ
www.fundacjahospicyjna.pl

Regulamin Akcji oraz Konkursu
„Wkręć się i pomagaj”
Podstawowe definicje:
„Akcja” – oznacza zbiórkę plastikowych nakrętek i makulatury przez placówki oświatowe,
organizacje, instytucje, firmy oraz osoby prywatne.
„Konkurs” – oznacza zbiórkę plastikowych nakrętek przez wybrane podmioty, które wypełniły
pisemną deklarację uczestnictwa.
„Organizator” – oznacza organizatora Akcji oraz Konkursu „Wkręć się i pomagaj” Hospicyjną, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Chodowieckiego 10.

Fundację

„Uczestnik” – podmiot biorący udział w Akcji lub Konkursie „Wkręć się i pomagaj”, zbierający
surowce wtórne na rzecz Fundacji Hospicyjnej.
&1
Zasady Akcji
1. Akcja trwa nieprzerwanie od dnia 1 września 2015 roku do odwołania pod hasłem:
„Wkręć się i pomagaj”.
2. Adresaci Akcji:
W Akcji mogą wziąć udział placówki oświatowe, uczelnie wyższe, instytucje państwowe, firmy oraz
osoby prywatne.
3. Przedmiot Akcji:
I. Plastikowe nakrętki:
a) zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:
- po napojach i sokach,
- z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
- z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
UWAGA! Z nakrętek po kremach należy usunąć gąbkę!
b) nie zbieramy nakrętek:
- z butelek po olejach i smarach,
- z butelek po środkach owadobójczych, chwastobójczych i innych trujących chemikaliach,
- z pojemników po farbach i klejach.
Fundacja Hospicyjna
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10, tel.: 58 345 90 60
Pomóż hospicjum, przekazując 1% podatku — nr KRS Fundacji Hospicyjnej 0000 201 002

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
www.fundacjahospicyjna.pl

II. Makulatura:
a) zbieramy makulaturę gazetową szarą i kolorową, wyłączając z tego ścinki z niszczarek,
b) makulatura musi być popaczkowana lub powiązana w taki sposób, aby była zdatna do zabrania,
c) makulatury „luźnej”, nie spakowanej Fundacja nie odbiera,
d) ścinków z niszczarek Fundacja nie odbiera.
4. Cel główny Akcji:
Dochód ze sprzedaży nakrętek oraz makulatury przeznaczany jest potrzeby podopiecznych Funduszu
Dzieci Osieroconych oraz Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
5. Akcja ma charakter charytatywny, dlatego Fundacja NIE przekazuje żadnego wynagrodzenia
jakiemukolwiek podmiotowi czy osobie, a zebrane nakrętki i makulaturę
odbiera bezpłatnie, tzn. uczestnik nie otrzymuje pieniędzy za zebrany surowiec ani nie płaci za jego
odebranie.
6. Warunki przystąpienia do Akcji:
a) W przypadku osób prywatnych udział w Akcji nie wymaga żadnego pozwolenia, ani podpisywania
umowy.
b) W przypadku firm, organizacji, instytucji, placówek oświatowych, kulturalnych, itp. udział w Akcji
jest równoznaczny z wypełnieniem pisemnej Deklaracji przez dyrektora właściwej placówki, oraz
wyznaczenia koordynatora odpowiedzialnego za kontakt z Fundacją.
7. Uczestnik Akcji w swoim zakresie organizuje miejsce w placówce, gdzie będą gromadzone nakrętki
i makulatura. Fundacja może zapewnić pojemniki na nakrętki.
8. Za odbiór zebranych nakrętek i makulatury odpowiada Organizator. Wyjątek stanowią podmioty,
które mają możliwość samodzielnego dostarczania tworzyw do Fundacji lub skupu wskazanego przez
Organizatora.
9. Każdy uczestnik Akcji otrzymuje od organizatora:
- plakat i naklejki (można je także pobrać pliki do wydrukowania ze strony Fundacji),
- pojemnik na zbierane surowce (po zgłoszeniu takiej potrzeby).
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Zasady Konkursu:
1. Konkurs trwa od 1 września do 31 maja każdego roku szkolnego pod hasłem: „Wkręć się i
pomagaj”.
2. Adresaci Konkursu:
Konkurs jest skierowany do placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i
gimnazjów z całej Polski.
*Pozostałe podmioty nie mogą brać udziału w Konkursie, jednak nie wyklucza to udziału w Akcji.
3. Przedmiot Konkursu*:
Plastikowe nakrętki:
a) zbieramy wyłącznie PLASTIKOWE nakrętki:
- po napojach i sokach,
- z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.),
- z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.).
UWAGA! Z nakrętek po kremach należy usunąć gąbkę!
b) nie zbieramy nakrętek:
- z butelek po olejach i smarach,
- z butelek po środkach owadobójczych, chwastobójczych i innych trujących chemikaliach,
- z pojemników po farbach i klejach.
*Makulatura nie jest uwzględniana w Konkursie, może być jednak przedmiotem Akcji.
4. Cel główny Konkursu:
Dochód ze sprzedaży zebranych nakrętek przeznaczany jest potrzeby podopiecznych Funduszu Dzieci
Osieroconych oraz Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
5. Konkurs ma charakter charytatywny, dlatego Fundacja NIE przekazuje żadnego wynagrodzenia
jakiemukolwiek podmiotowi czy osobie, a zebrane nakrętki i makulaturę
odbiera bezpłatnie, tzn. uczestnik nie otrzymuje pieniędzy za zebrany surowiec ani nie płaci za jego
odebranie.
6. Warunki przystąpienia do Konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Deklaracji, podpisanie jej przez organ
prowadzący oraz dostarczenie do Organizatora. Podpisana Deklaracja jest bezterminowa, nie ma
potrzeby wznawiania jej na kolejny rok szkolny.
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7. Rozstrzygnięcie Konkursu:
a) w Konkursie rozpatrywane są tylko te ilości nakrętek, które dostarczone zostaną do Organizatora w
okresie między 1 września a 31 maja danego roku szkolnego.
b) Wyłonienie zwycięskich placówek będzie odbywać się w następujący sposób: ilość kilogramów
przekazanych nakrętek W PRZELICZENIU NA 1 UCZNIA DANEJ SZKOŁY.
Zwycięzcą konkursu NIE zostanie placówka, która przekaże najwięcej nakrętek, lecz placówka, w
której wypadnie największa ilość przyniesiona w przeliczeniu na 1 ucznia.
c) Przewidywane jest wyłonienie trzech zwycięskich placówek.
c) Nagrodami w konkursie są pomoce dydaktyczne dla placówki.
8. Uczestnik Konkursu w swoim zakresie organizuje miejsce w placówce, gdzie będą gromadzone
nakrętki. Fundacja może zapewnić pojemniki na nakrętki.
9. Za odbiór zebranych nakrętek odpowiada Fundacja, w której imieniu odbiera firma zewnętrzna w
umówionych przez koordynatora terminach.
10. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje od organizatora:
- plakat i naklejki (można je także pobrać pliki do wydrukowania ze strony Fundacji).
- pojemnik na zbierane surowce (po zgłoszeniu takiej potrzeby).
11. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania informacji o aktualnej liczbie uczniów wraz z
rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
12. Informacja o wynikach zamieszczona zostanie na stronie www.fundacjahospicyjna.pl oraz w
materiałach prasowych Fundacji do 15 czerwca każdego roku.
&3
Inne
1. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, a także
zawieszenia lub odwołania Akcji/Konkursu.
2. Wszelkich informacji dotyczących Akcji oraz Konkursu udziela koordynator:
Anita Bazylczuk, tel. 606 202 885, e-mail: a.bazylczuk@hospicja.pl
Wersja regulaminu z dnia: 20.09.2016
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