
Konkurs polega na zebraniu bilonu 
o jak największej wadze w okresie 
trwania konkursu. Bilon będzie 
zbierany wśród uczniów (wycho- 
wanków), nauczycieli i praco- 
wników. Zwycięży ta grupa, która 
zbierze monety o największej 
wadzewadze w przeliczeniu na jednego 
ucznia/wychowanka.

O akcji?

Celem konkursu jest wsparcie 
funduszu, z którego wypłacane są 
stypendia oraz wsparcie dla dzieci 
i młodzieży, wychowanków Fundacji 
Szczęśliwe Dzieciństwo.

Cel konkursu:

Pomaganie innym, słabszym, 
uboższym, potrzebującym pomocy 
wykształca empatię. Uczy 
angażowania się w działania 
charytatywne i społeczne.  Pozwala 
nabyć umiejętności komunikacji 
oraz współpracy, cechy niezbędne 
w dorosłym życiu.w dorosłym życiu.

Dlaczego warto 
angażować dzieci 

i młodzież 
w pomaganie?

Wystarczy wypełnić elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.ilewazymikolaj.pl

Jak zgłosić się
do konkursu?

Wszystkie nagrody w postaci voucherów. Zwycięzcy mogą:
1. po uzgodnieniu z organizatorem wskazać cel, który sfinansuje organizator 

(np. doposażenie pracowni lekcyjnych, zakup produktów edukacyjnych, wyjazdy edukacyjne dla dzieci)
lub zrealizować voucher w: 

2. www.empik.com  3. www.sklep.cdw.edu.pl  4. www.cdw.edu.pl   

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

INFORMACJE O KONKURSIE:
ul. Jezuicka 4/9,
20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl kom. 883 901 428 www.ilewazymikolaj.pl

konkurs@ilewazymikolaj.pl

Organizator prowadzi zbiórkę publiczną zgłoszoną w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze: 2021/924/OR. 
Organizatorem zbiórki jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo. 

Każda uczestnicząca w konkursie grupa otrzyma kupon 
rabatowy w wysokości 30% na zakupy w sklepie 
internetowym Centrum Dobrego Wychowania na dowolnie 

wybrane produkty edukacyjne oraz kursy on-line.

Każdy Lider grupy otrzyma także voucher o wartości 20 zł na 
produkty edukacyjne do wykorzystania w sklepie Centrum Dobrego 
Wychowania (www.sklep.cdw.edu.pl) lub na kurs on-line do 

wykorzystania na stronie (www.kursy.cdw.edu.pl).

KAŻDY UCZESTNIK KONKURSU OTRZYMA DYPLOM!

VII edycja charytatywnego konkursu dla grup dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, burs szkolnych 

Pula nagród

12000 zł

Nagrody główne

3000 zł + 300 zł dla Opiekuna
II miejsce - 2000 zł, III miejsce - 1700 zł
(grupy, które zebrały monety o największej wartości)

2000 zł + 300 zł dla Opiekuna
II miejsce - 1000 zł, III miejsce - 900 zł
(grupy, które zebrały monety o największej wadze w 
przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka)

dla grupy, która uzyskała 
najlepszy wynik wśród 
uczestników niebędących 
placówkami oświatowymi

400 zł

dla grupy, która 
przeprowadziła zbiórkę 
w najciekawszy sposób:

400 zł

Nagrody specjalne

na produkty edukacyjne

Nagrody:


