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Postanowienia ogólne 

§1 

 
1. Projekt adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. 

2. W ramach Projektu przewidziana jest zbiórka zabawek na terenie placówki, 

która zostanie zakwalifikowana do Projektu. 

3. Zabawki zostaną przekazane Fundacji podczas spotkania z Misiem, który 

25.11.2016 r. odwiedzi uczestniczące w Projekcie grupy/klasy, by świętować z 

nimi swój Dzień. 

4. Zabawki ze zbiórki zostaną przekazane w okresie przedświątecznym 

podopiecznym Fundacji – dzieciom z rodzin o niższych dochodach – oraz 

dzieciom z Domów Dziecka.  

5. Zabawki, które nie znajdą beneficjentów, zostaną sprzedane na aukcjach 

charytatywnych, z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na inną 

pomoc dla tych dzieci (zgodnie ze statutem Fundacji). 

6. Poprzez „zabawki” rozumiemy: lalki, gry planszowe, książeczki, puzzle oraz 

inne. Zabawki mogą być używane, ale w bardzo dobrym stanie. Jedynie 

maskotki pluszowe powinny być nowe albo nienoszące śladów użytkowania.     

 

Cel projektu 

§2 

 
1. Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa atmosfery świąt wśród rodzin 

znajdujących się w złej sytuacji finansowej poprzez zbiórkę zabawek na rzecz 

dzieci z tych rodzin. 

2. Celami pośrednimi są: 

a. Uwrażliwienie dzieci z placówek uczestniczących w Projekcie na sytuację 

rówieśników w gorszej sytuacji finansowej; 
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b. Doświadczenie przez dzieci, że mają wpływ na zmianę – tu: na poprawę 

jakości życia rówieśników w gorszej sytuacji; 

c. Nawiązanie współpracy na płaszczyźnie Fundacja–Szkoła/Przedszkole; 

d. Dobra zabawa podczas świętowania Dnia Pluszowego Misia. 

 

Sposób rekrutacji 

§3 

 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Projekcie jest przesłanie zgłoszenia przez 

klasę/grupę przedszkolną lub całą placówkę w przypadku przedszkoli do 

02.11.2016. 

2. Ilość grup biorących udział w akcji jest ograniczona. 

3.  Wypełniony formularz należy przekazać na adres mailowy: 

t.firaza@pomagajznami.org 

4. Informację o zakwalifikowaniu do Projektu otrzymają Państwo do 7.11.2016 r. 

 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

§4 

 
1. Grupy/klasy, które zakwalifikują się do Projektu, zostaną o tym powiadomione 

telefonicznie. 

2. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia atrakcji w osobie Misia w dniu 

25.11.2016 r. w wyznaczonym przez siebie i ustalonym uprzednio z 

wychowawcą bądź dyrektorem placówki czasie. 

3. Wychowawcy klas/grup uczestniczących w Projekcie zobowiązują się zebrać 

od rodziców dzieci zgody na wykorzystanie wizerunku ich pociech przez 

Fundację do celów związanych z Projektem. 

4. Zakwalifikowane grupy/klasy zobowiązują się do przekazania Fundacji 

minimum 5 zabawek w bardzo dobrym stanie tzn. czystych, nieuszkodzonych, 

niewybrakowanych.  
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