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REGULAMIN AKCJI MIEDZYPRZEDSZKOLENJ KILOMETRY DOBRA 2020 

 

I. Cele akcji: 

a) rozpowszechnienie działalności na rzecz chorych dzieci; 

b) propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży szkolnej; 

c) motywowanie dzieci do poszukiwania zajęć rozwijających filantropię; 

d) zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację oraz zakup sprzętu medycznego 

podopiecznym Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.  

 

II. Organizator: 

Inicjatorem i organizatorem Akcji Międzyprzedszkolnej Kilometry Dobra 2020 jest 

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn,  

Tel: (89) 539-74-04, (89) 539-74-33, e-mail: fundacja@przyszloscdladzieci.org 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenie uczestnictwa w akcji zainteresowane placówki przesyłają na adres e-mail 

kampanii Kilometry Dobra: biuro@przyszloscdladzieci.org do dnia 15.05.2020 r. lub 

telefonicznie, tel: (89 539-74-33) 

 

IV. Sposób przeprowadzenia akcji i terminy. 

Kampania rozpoczyna się 8 marca 2020 r., a jej finał zaplanowano na 7 czerwca 2020 roku 

w Parku Kusocińskiego w Olsztynie. W tym dniu podejmiemy próbę ułożenia nieprzerwanego 

ciągu z monet o nominale 1 zł w celu pobicia aktualnego rekordu Guinnessa i ustanowienia 

nowego rekordu Polski. Jest to także wyjątkowa okazja do promowania idei wolontariatu  

i nauki odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

 

a)  Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę pieniędzy.  

b) Przed finałem kampanii Organizator wymieni wszystkie przekazane przez Uczestnika 

pieniądze na monety o nominale 1 zł. 
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c) Forma zbiórki oraz towarzyszące jej wydarzenia są zależne od koordynatora akcji  

w danym przedszkolu oraz inwencji twórczej przedszkolaków, do której zachęcamy. 

d) Organizator na pisemne życzenie Uczestnika zapewni dostarczenie dostępnych 

plakatów i innych materiałów graficznych w kampanii oraz skarbonek. Wysyłka 

materiałów z biura fundacji odbędzie się w terminie 7 dni od daty wpłynięcia 

zgłoszenia szkoły na adres e-mail:biuro@przyszloscdladzieci.org 

e) Finał akcji odbędzie się podczas finału kampanii Kilometry Dobra 07.06.2020r.,  

w trakcie którego do wiadomości publicznej podane zostaną wyniki akcji, oparte na 

podliczeniu danych z protokołów zbiórek nadesłanych przez przedszkola. 

f) Organizator zbiórki poda ostateczny wynik kampanii Kilometry Dobra po przeliczeniu 

zebranych monet przez Bank do dnia 30.06.2020r. 

 

V. Metoda przeprowadzania akcji na terenie przedszkoli: 

a) Nauczyciel we współpracy z Dyrekcją Przedszkola tworzy Komisję „Kilometrów 

Dobra”. 

b) zbiórka przeprowadzana jest dowolnie wybranymi metodami. 

c) po zakończeniu zbiórki w przedszkolu, Komisja „Kilometrów Dobra” przelicza zebrane 

pieniądze i wypełnia protokół zbiórki DRUKOWANYMI LITERAMI – CZYTELNIE. 

d) zebrane pieniądze należy sortować, posortowane monety należy wrzucić w opisane 

worki. 

e) oryginał protokołu należy przekazać wraz z pieniędzmi do siedziby Fundacji przy  

ul. Trackiej 5, 10-364 Olsztyn do dnia 02.06.2020r. 

f) zebrane pieniądze można również przekazać Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” na 

rachunek bankowy Kilometrów Dobra: 

 80 1240 1590 1111 0010 3003 2207,  

a oryginał protokołu przesłać na adres siedziby Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” przy 

ul. Trackiej 5, 10-364 Olsztyn do dnia 02.06.2020r. 

 

VI. Rozliczenie akcji i potwierdzenie uczestnictwa w akcji. 

Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" rozlicza się z uczestnikami akcji w następujący sposób: 

a) poprzez wysłanie dyplomów dla przedszkoli, które wzięły udział w akcji; 
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b) poprzez wysłanie imiennych dyplomów dla opiekunów koordynujących akcję na 

terenie przedszkoli, o ile wyrażą takie życzenie drogą mailową na adres:  

biuro@przyszloscdladzieci.org; 

c) poprzez udostępnienie na stronie www.przyszloscdladzieci.org artykułu z relacją  

z finału oraz podaniem ostatecznej kwoty zbiórki; 

 

VII. Nagrody w akcji 

a) akcja Kilometry Dobra ma również charakter konkursu. Dyplomy, puchary i drobne 

nagrody rzeczowe otrzymają 3 przedszkola, które zebrały największą kwotę; 

b) Zwycięskie przedszkola zostaną nagrodzone podczas finału kampanii i pikniku 

Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” 07.06.2020 roku w Parku Kusocińskiego w Olsztynie. 

 

 

 

 

Dobro można zmierzyć. Ułóż z nami Kilometry Dobra! 
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