
ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław 

tel./fax +48 71 712 77 33 

e-mail: fundacja@naratunek.org 

 

NIP: 897-14-01-390, KRS: 0000086210 

konto ogólne: 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103, wpłaty imienne: 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867, wpłaty w euro: 43 1160 2202 0000 0001 1862 8023    www.naratunek.org 

 
 

Regulamin 

4. edycji Akcji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” 

pod nazwą „Szkoły dla Nadziei” 

organizowanej w ramach roku szkolnego 2018 /2019  

 

 

 

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania nagrody dla zwycięzców Akcji pod nazwą  “Szkoły dla 

Nadziei”.  

 

I. Cel Akcji: 

Zainicjowany przez Fundację program ma na celu pokazać, że dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół chcą 

wspierać swoich rówieśników, którzy dzielnie zmagają się z rakiem. Jest to program dedykowany specjalnie 

dla szkół i przedszkoli, by upowszechniać wśród uczniów ideę wolontariatu oraz bezinteresownej pomocy 

drugiemu człowiekowi 

 

Akcja polega na organizacji małych inicjatyw charytatywnych na terenie przedszkola lub szkoły w trakcie 

roku szkolnego. Za udział w każdej z nich placówka otrzyma gwiazdkę. Te, które otrzymają jak największą 

ilość gwiazdek  potwierdzających zaangażowanie szkoły w akcje charytatywne na rzecz Fundacji (opisanych 

w punkcie VI) zostaną nagrodzone podczas uroczystego zakończenia Akcji.  

 

II. Organizatorzy konkursu  

Organizatorem Akcji jest Fundacja „ Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Ślężnej 114s/1. 

III. Uczestnicy  

Akcja adresowana jest do: 

a) Dyrektorów szkół; 

b) Nauczycieli, pedagogów, psychologów, opiekunów szkolnego wolontariatu; 

c) Uczniów  

Uczestnikiem Akcji może być każde przedszkole,  szkoła podstawowa oraz szkoła ponadpodstawowa, 

mieszcząca się na terenie województwa dolnośląskiego. 

IV. Postanowienia Ogólne 

a) Placówka, która wyśle zgłoszenie do Akcji „Szkoły dla Nadziei” otrzyma pocztą roll up lub plakat 

informujący, że dane przedszkole lub szkoła pomaga dzieciom chorym na raka. Pozostałe 

materiały potrzebne do przeprowadzenia akcji charytatywnych będą dostarczone przez Fundacje 

na indywidualne zgłoszenie. Roll up jest wypożyczany placówce na rok szkolny 2018/2019.  

b) Zasady przyznawania gwiazdek w Akcji pod nazwą “Szkoły dla Nadziei”: 

 

● Zdobycie sześciu gwiazdek stanowi wyróżnienie dla placówek, które w istotny sposób przyczyniają 

się do promowania w swoim środowisku pomocy na rzecz chorych dzieci na raka.  

● Nagroda będzie przyznana placówkom, które wezmą udział w Akcji „Szkoły dla Nadziei” i spełnią 

wymagane kryteria. 
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Procedura przyznawania nagrody: 

 

Do zadań placówki należy: 

 

a) Wziąć udział we wszystkich obszarach, jakie zostały przygotowane specjalnie w ramach tej Akcji 

(pkt VI); 

 

b) Za każdy z obszarów działań, w które włączy się szkoła zostanie przyznana jedna gwiazdka. Będzie 

ona, świadczyć o poziomie zaangażowania w naszą Akcję; 

 

c) Spośród przedszkoli i szkół, które zdobędą maksymalną ilość sześciu gwiazdek, na koniec przyszłego 

roku szkolnego specjalne jury, w skład którego wchodzą: kierownik kliniki onkologii dziecięcej prof. 

Alicja Chybicka oraz zespół Fundacji “Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” wybiorą 

zwycięskie placówki. 

 

V. Przyznanie nagrody 

 

O przyznaniu nagrody placówka zostanie powiadomiona przez Fundację, w formie telefonicznej, poprzez e-

mail oraz pisemnie na adres szkoły. Decyzje dotyczącą przyznania nagrody są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu.  

 

Nagroda ta zostanie wyłoniona spośród szkół w każdej z trzech kategorii: przedszkole, szkoła podstawowa,  

szkoła  ponadpodstawowa. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 nagrodą dla przedszkola będą książki pt.: „Mądrość z natury” Michała Zawadki 

dla każdego przedszkolaka, dla szkoły podstawowej będzie to wspólne gotowanie na terenie placówki ze 

zwyciężczynią II edycji MasterChefa Junior - Julią Cymbaluk. Nagrodą dla szkoły ponadpodstawowej będzie 

wizyta i wystąpienie Michała Zawadki – mówcy motywacyjnego dla młodzieży na terenie szkoły. 

 

VI.  Obszary i zadania 

 

Obszary, w których Fundacja ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” będzie wyróżniać 

szkoły gwiazdkami  to: 

 

organizowanie pikników, kiermaszów i akcji charytatywnych na rzecz Podopiecznych  Fundacji   

 

a) włączenie się w naszą kampanię zachęcającą do przekazywania 1% podatku, 

 

b) włączenie się do naszego Wolontariatu, 

 

c) dołączenie do akcji zbierania plastikowych nakrętek od butelek, środków czystości i 

kosmetyków, 
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d) dołączenie do akcji “Dzień ze Szkołą”,  

 

e) dołączenie do akcji ,,Nadzieja zamiast kwiatka”. 

 

 Za udział i zaangażowanie się w jeden z w/w obszarów jury przyznaje placówce gwiazdkę. 

 

W przypadku, kiedy więcej szkół niż trzy zdobędzie sześć gwiazdek o wyłonieniu zwycięzców będzie 

decydować jury.  

 

VII. Terminarz akcji „ SZKOŁY  DLA NADZIEI”  

 

a) Akcja organizowana jest w okresie od dnia 15 października 2018 r.  do 21 czerwca 2019 roku. 

 

b) Udział Uczestnika w Akcji powinien zgłosić dyrektor placówki lub osoba przez niego delegowana, do 

dnia 1.11.2018 r., poprzez formularz zgłoszeniowy otrzymany od Fundacji. Zgłoszenie przez 

Uczestnika udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

  

c) Formularz zgłoszeniowy Uczestnik powinien wysłać na adres Fundacja ,,Na Ratunek Dzieciom z 

Chorobą Nowotworową”, ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: 

anna.szymanska@naratunek.org. W formularzu Uczestnik zobowiązany jest podać koordynatora 

odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem wraz z jego numerem kontaktowym oraz adresem poczty 

elektronicznej.  

 

d) Oficjalne ogłoszenie wyników Akcji zostanie podane do publicznej wiadomości w dniu 26.08.2019 

r. 

 

Wszelkie uwagi i pytania w sprawie Akcji należy kierować do koordynatora Akcji ze strony Organizatora: 

Anna Szymańska, mail: anna.szymanska@naratunek.org, tel. 501 147 488. 
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