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Najmłodsi – najmłodszym czyli ZBIERAJ GROSZ NA NASZ WOŚP 

 

 

Regulamin Akcji 

 

I. Organizatorzy akcji: 

1. Organizatorem akcji „Najmłodsi – najmłodszym czyli ZBIERAJ GROSZ NA NASZ 

WOŚP” jest: Żłobek Miejski w Zawierciu Grupa Starszaczki, osoba do kontaktu: 

Marzena Kowalczyk tel: 728 826 397, e-mail: marzenka3213213@gmail.com 

 

II. Partnerzy akcji: 

1. Partnerem akcji jest: Centrum Rozwoju Lokalnego , osoba do kontaktu: Joanna Janik 

– Jaworska tel: 533 421 953 e-mail: janik@crl.org.pl 

 

III. Cele akcji:  

1.  Zebranie funduszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP), za które 

zostanie zakupiony sprzęt ratujący życie.                                                                           

2. Wspieranie procesu kształtowania systemu wartości u najmłodszych 

 

IV. Sposób przeprowadzenia akcji i  terminy: 

1.Akcja przeprowadzona jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 gr) w szkołach i 

przedszkolach. 

2.Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji 

podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze 

monety zebrane w tak dużej ilości mogą otworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona 

zostanie pomoc dla WOŚP, która kupi za nie sprzęt ratujący życie.  

4. Termin zbiórki : 09.09.2019 r. – 03.01.2020 r. 

7. Organizator zbiórki poda ostateczny i dokładny wynik akcji po wpłacie pieniędzy  na 

konto WOŚP. 

 

V. Metoda przeprowadzenia akcji na terenie szkół / przedszkoli 

1.Samorząd szkolny we współpracy z nauczycielem – Opiekunem Samorządu oraz 

Dyrekcją Szkoły / Przedszkola tworzy komisję, w skład której wchodzi nauczyciel i nie 

więcej niż 5 uczniów / przedszkolaków. 

2. Zbiórka przeprowadzona jest dwoma wybranymi metodami: 

- zbiórka w poszczególnych klasach; 

- zbiórka ogólnoszkolna / ogólnoprzedszkolna,  

3. Po zakończeniu zbiórki w szkole / przedszkolu Komisja waży zebrane pieniądze i w 

dniu finału WOŚP dnia 12.01.2020 r. delegacja uczniów / przedszkolaków wraz z 

opiekunem przekaże zebrane fundusze do sztabu WOŚP. 

VI. Rozliczenie akcji i potwierdzenia uczestnictwa w akcji: 

Ze względu na ogromną liczbę uczestników akcji Centrum Rozwoju Lokalnego rozlicza 

się z nimi w następujący sposób: 
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- poprzez wysłanie dyplomów dla szkół / przedszkoli, które wzięły udział w akcji. 

- poprzez wysłanie imiennych dyplomów dla nauczycieli opiekujących się akcją na 

terenie szkół / przedszkoli, o ile wyrażają takie życzenie 

- poprzez zamieszczenie na stronie organizacji informacji z efektów przeprowadzonej 

akcji i zebranej kwoty. 

 

 

 

 

 


