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R E G U L A M I N    A K C J I     

 NAKRĘTKAMI RATUJEMY ŚWIAT I SŁUCH  

 

1. Przystąpienie do akcji następuje z dniem przesłania wypełnionej deklaracji uczestnictwa szkoły/ 

jednostki  oraz  podpisanego regulaminu akcji na adres mailowy 

slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl lub w wersji papierowej na adres pocztowy: 

STOWARZYSZENIE SŁYSZEĆ BEZ GRANIC 
ul. Młyńska 23/1  
89-600 Chojnice 

2. Akcja NAKRĘTKAMI RATUJEMY ŚWIAT I SŁUCH  trwa od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 

2020 r. (czas przedłużony ze względu na epidemię COVID-19).  

3. Szkoły/jednostki przystępujące do naszej akcji zobowiązują się do wyznaczenia koordynatora akcji 

zbierania nakrętek. 

4. Szkoły/jednostki zobowiązuje się  do zbierania nakrętek w worki dostarczone przez Stowarzyszenie. 

5. Po zgłoszeniu się szkoły/instytucji Stowarzyszenie w ciągu 7 dni prześle pod wskazany we wniosku 

adres worki oraz plakaty promujące akcję. 

6. Zgłoszenie odbioru nakrętek proszę przesyłać na adres e mail: 

slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl   lub zgłaszać telefonicznie pod numerem 502 517 661 w 

dni powszednie w godz. 8.00-15.00, ilość zgłoszonych do odbioru worków nie powinna być mniejsza 

niż 10 sztuk.  

7. W korespondencji ze stowarzyszeniem koordynator zobowiązuje się do podania w tytule maila: 

„Odbiór nakrętek”, a w treści podać nazwę placówki wraz z adresem, ilość zebranych worków oraz 

numer kontaktowy do  koordynatora.   

8. Obowiązkiem koordynatora jest przesłanie protokołu odbioru nakrętek na adres   

e mai: slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl  lub biura stowarzyszenia pod adresem: 

9. W ramach akcji  Nakrętkami Ratujmy Świat, Stowarzyszenie ogłasza konkurs dla wszystkich 

poziomów szkół oraz przedszkoli na terenie powiatu Chojnickiego, a wygrywa placówka, która uzbiera 

największą ilość nakrętek. Ranking zgłoszonych placówek będzie na bieżąco prowadzony na stronie 

Stowarzyszenia pod adres https://slyszecbezgranic.pl.  

10. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl  

  

Koordynatorem akcji ze strony stowarzyszenia jest Maria Rekowska tel. 502 517 661. 
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