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INFORMACJE O KONKURSIE
O akcji?
Konkurs polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze w okresie
trwania konkursu. Bilon jest zbierany wśród uczniów (wychowanków),
nauczycieli i pracowników. Zwycięży ta grupa, która zbierze monety
o największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka
lub o największej wartości.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo.

Dlaczego warto angażować
dzieci i młodzież w pomaganie?
Pomaganie innym, słabszym, uboższym, potrzebującym pomocy kształci
empatię, uczy angażowania się w działania charytatywne i społeczne, pozwala nabyć umiejętności komunikacji oraz współpracy, cechy niezbędne
w dorosłym życiu.
Jak zgłosić się do konkursu?
Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie
www.ilewazymikolaj.pl

3

NAGRODY

Pula nagród 21 550 zł
I: Najwyższa zebrana kwota
I nagroda 5000 zł + 250 zł dla Opiekuna;
II nagroda 4000 zł + 200 zł dla Opiekuna;
III nagroda 3000 zł + 150 zł dla Opiekuna.

11 na
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II: Monety o największej wadze w przeliczeniu
na jednego ucznia/wychowanka
I miejsce 2000 zł + 200 zł dla Opiekuna;
II miejsce 1500 zł + 150 zł dla Opiekuna;
III miejsce 1000 zł + 100 zł dla Opiekuna.
III: Trzy najlepsze wyniki w kategoriach placówek:
1. do 100 osób; 2. od 101 do 200 osób; 3. powyżej 200 osób

3 x (1000 zł + 100 zł dla Opiekuna)
IV: Nagroda 400 zł

dla grupy, która przeprowadziła
zbiórkę w najciekawszy sposób

V: Nagroda 300 zł

dla grupy, która zebrała monety o największej
wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka (placówki nieoświatowe)

Każde dziecko uczestniczące
w konkursie otrzyma dyplom!

Kurs on-line o wartości 79 zł
dla każdego Opiekuna grupy
w konkursie
„Efektywne Metody Nauczania-tworzenie i realizacja”

Każda grupa otrzyma kupon rabatowy na dowolnie wybrane
produkty edukacyjne oraz kursy on-line w wysokości 30%
w sklepie www. cdw.edu.pl
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ETAPY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

I. Zgłoszenie
Opiekun zgłasza grupę do konkursu (poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ilewazymikolaj.pl).

II. Zbiórka
Od 17 października 2022 r. grupa zbiera bilon, np.:
- wśród kolegów, koleżanek, nauczycieli, wychowawców, pracowników, rodziny, przyjaciół i znajomych;
- organizuje wydarzenie (np. przedstawienie, koncert, akademię), w czasie
którego zbiera bilon;
- wymyśla własny, ciekawy sposób na promowanie akcji i zbiórkę bilonu.
UWAGA: Najlepszy pomysł na zbiórkę zdobędzie nagrodę specjalną.
Zgłoś pomysł mailem (prześlij opis oraz zdjęcia lub filmik) na adres:
konkurs@ilewazymikolaj.pl

III. Liczenie i sortowanie
Grupa liczy, sortuje i pakuje zebrany bilon (według instrukcji sortowania i
pakowania bilonu: str. 9-10).

IV. Przekazanie bilonu
Do 31 stycznia 2023 r. grupa, razem z wypełnionymi blankietami/drukami
przelewu (3 odcinki), przekazuje na poczcie (we wskazanym w formularzu
zgłoszeniowym przy rejestracji do konkursu urzędzie pocztowym) przeliczony,
posortowany i spakowany (zgodnie z instrukcją sortowania i pakowania) bilon.
Grupa może też przynieść bilon do siedziby organizatora.

V. Sprawozdanie
Opiekun wypełnia formularz sprawozdania po przeprowadzonej akcji dostępny
na stronie internetowej: www.ilewazymikolaj.pl/wyslij-sprawozdanie

VI. Wysyłka dyplomów
Organizator wysyła dyplomy dla uczestników konkursu.

VII. Wyniki
do 31 marca 2023 roku organizator ogłasza ranking finałowy, zwycięzców nagród specjalnych, wysyła nagrody dla zwycięzców.
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REGULAMIN
„ILE WAŻY ŚW. MIKOŁAJ?” 2022
Regulamin VIII edycji ogólnopolskiego konkursu charytatywnego dla uczniów
placówek oświatowych
I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie,
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228.
NIP: 712-01-67-025 (dalej „Organizator”), współorganizatorem konkursu
jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Lublin,
ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, 20-124 Lublin.
2. Cele konkursu to:
a. Promocja postaci prawdziwego św. Mikołaja, biskupa Miry, jako
patrona dzieci i młodzieży;
b. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego,
empatii oraz otwartości na drugiego człowieka, poprzez organizację
szkolnych przedsięwzięć charytatywnych, których celem jest udzielenie wsparcia rówieśnikom, wychowankom Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
c. Wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie
dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zwłaszcza wsparcie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Fundację.
3. Zbiórka bilonu rozpoczyna się 17 października 2022 r. i trwa do 31 stycznia 2023
II UCZESTNICY KONKURSU:

1. W konkursie mogą brać udział grupy dzieci i młodzieży reprezentujące
szkoły i placówki oświatowe: (np. przedszkola, bursy szkolne oraz pozostałe placówki wymienione w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) - zwane dalej jako „Grupa”.
2. W konkursie mogą brać udział również grupy dzieci i młodzieży reprezentujące inne placówki (np. żłobki, świetlice, placówki wsparcia dziennego).
Te grupy walczą o nagrodę specjalną (400 zł na cele edukacyjne).
3. Na czele każdej Grupy stoi pełnoletni opiekun – nauczyciel, wychowawca
(dalej „Opiekun”). Opiekunem nie może być pełnoletni uczeń.
III ZASADY I PRZBIEG KONKURSU:

1. Uczestnicy konkursu zbierają bilon w okresie trwania akcji. Wynik konkursu ustalany jest według wagi lub wartości zebranego bilonu. Bilon
zbierany jest wśród uczniów, wychowanków, nauczycieli i pracowników.
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2. W konkursie zostaną nagrodzeni:
a. 3 grupy, które zebrały monety o największej wadze w przeliczeniu na
jednego ucznia/wychowanka. Wyniki będą ustalane na podstawie wzoru:
ILOŚĆ GROSZY = Zebrana kwota w złotówkach przeliczana jest na
grosze, np. 10 zł = 1000 groszy. 1,64 grama = waga jednego grosza.

ILOŚĆ GROSZY x 1,64 grama
= WYNIK
Ilość dzieci i młodzieży w placówce
b. 3 grupy, które zebrały bilon o największej wartości;
c. 3 grupy, które zebrały bilon o największej wartości wśród placówek:
1. do 100 osób; 2. od 101 do 200 osób, 3. powyżej 200 osób (jedna
nagroda w każdej kategorii).
d. Grupa, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób.
e. Grupa reprezentująca inne placówki niż oświatowe z najlepszym
wynikiem (obliczenia według pkt 2, ppkt a).
3. Grupy zbierają monety powszechnego obiegu bite w wysokich nakładach,
funkcjonujące w obrocie gotówkowym, których wartość określa nominał,
wyemitowane przez Narodowy Bank Polski (monety o nominałach 1 gr., 2
gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zł., 2 zł., 5 zł. – możliwa jest również zbiórka
większych nominałów).
4. W celu zgłoszenia się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.ilewazymikolaj.pl. Zapisy do konkursu trwają do
15 stycznia 2023 r. Po wypełnieniu formularza grupa otrzyma mailowo
potwierdzenie przystąpienia do konkursu.
5. Zebrany bilon należy przekazać w jeden z poniższych sposobów:
a. Grupa zobowiązana jest zebrany bilon posortować nominałami,
przeliczyć i spakować według „Instrukcji sortowania, pakowania i
przekazania bilonu na pocztę” (do pobrania na stronie
www.ilewazymikolaj.pl). Tak przygotowany bilon grupa wpłaca we
wskazanym przy rejestracji do konkursu oddziale Poczty Polskiej
do dnia 31 stycznia 2023 roku (jednak nie wcześniej niż przed 3 stycznia 2023 roku). Aby dokonać wpłaty należy też wydrukować i uzupełnić blankiet zgodnie z wzorem wypełnienia blankietu – druku przelewu (do pobrania na stronie www.ilewazymikolaj.pl), który zawiera 3
odcinki. Wpłacając bilon na poczcie w taki sposób grupa jest zwolniona z opłaty.
b. przekazanie zebranego, posortowanego nominałami i przeliczone-
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go bilonu bezpośrednio do siedziby organizatora konkursu
(ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin - od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00) w
terminie od 22 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku (wtorek).
W takim wypadku organizator wyda poświadczenie z informacją o
WYNIKU.
c. dokonanie wpłaty na rachunek (w terminie od dnia 22 listopada
2022 r. do 31 stycznia 2023 roku). Dane do dokonania wpłaty:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, nr rachunku:
25 2490 0005 0000 4600 9409 4341 podając w tytule: ILE WAZY SW MIKOLAJ 2022 „nazwa grupy” (W nazwie zleceniodawcy proszę podać nazwę i adres
placówki oświatowej).
6. Po przekazaniu bilonu uczestnik wypełnia formularz sprawozdania po
przeprowadzonej akcji dostępny na stronie internetowej:
www.ilewazymikolaj.pl/wyslij-sprawozdanie
IV NAGRODY:

1. Nagrody w konkursie otrzyma/ją:
a. trzy grupy (spośród placówek oświatowych), które zebrały monety o
największej wadze w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka (obliczenia według wzoru z część III, pkt 2, ppkt a.). Nagrody: I miejsce
2000 zł + 200 zł dla Opiekuna; II miejsce 1500 zł + 150 zł dla Opiekuna; III miejsce 1000 zł + 100 zł dla Opiekuna.
b. trzy grupy, które zebrały monety o największej wartości.
Nagrody: I nagroda 5000 zł + 250 zł dla Opiekuna; II nagroda 4000 zł
+ 200 zł dla Opiekuna; III nagroda 3000 + 150 zł dla Opiekuna.
c. trzy grupy, które zebrały monety o największej wartości w trzech
kategoriach(placówki: 1. do 100 osób; 2. od 101 do 200 osób, 3. powyżej 200 osób). W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda o
wartości 1000 zł + 100 zł dla Opiekuna.
d. grupa, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób (organizując np. wydarzenie: koncert, występ, konkurs, kiermasz itp.). O
przyznaniu nagrody decyduje organizator. Nagroda 400 zł.
e. grupa wśród uczestników niebędących placówkami oświatowymi,
która zebrała monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego
ucznia/wychowanka (obliczenia według wzoru z części III, pkt 2,
ppkt a). Nagroda to 300 zł.
2. Każda placówka otrzymuje jedną nagrodę (jeżeli z rankingu wynika, że

8

REGULAMIN

3.
4.

5.
6.
7.

placówka zajęła dwa nagrodzone miejsca, przysługuje jej jedna, wyższa nagroda. Druga nagroda przyznawana jest placówce z następnego
miejsca w kolejności).
Zwycięzcy zobowiązani są przeznaczyć nagrody na cele edukacyjne.
Każdy Opiekun grupy otrzyma dostęp do kursu on-line „Efektywne metody nauczania – tworzenie i realizacja” o wartości 79 zł, a każda grupa
kupon rabatowy w wysokości 30% na produkty edukacyjne do wykorzystania w sklepie internetowym Centrum Dobrego Wychowania
(www.sklep.cdw.edu.pl) lub na kursy on-line do wykorzystania na stronie
www.kursy.cdw.edu.pl.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom wydany przez Organizatora.
Ranking finałowy zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu
(www.ilewazymikolaj.pl) do 31 marca 2023 r.
Zwycięzcy ustalają z organizatorem sposób odbioru nagrody do dnia 7
kwietnia 2023 roku.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Grupa jest zobowiązana przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Grupy z udziału w Konkursie.
3. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego
prawidłowy przebieg.
4. Dane osobowe.
a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą
na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
b. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię,
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail Opiekuna.
c. Podanie danych osobowych przez Opiekuna ma charakter dobro
wolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym
momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora
konkursu: konkurs@ilewazymikolaj.pl lub telefonicznie 883 901 428.
5. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.
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INSTRUKCJA PAKOWANIA MONET

...

3. Monety segregujemy nominałami. Następnie zliczamy ich
wartość (wartość monet każdego nominału oddzielnie).

........

......................

...................

2. Podczas sortowania monet, oddzielamy od monet pogiętych, dziurawych, zardzewiałych i niebędących polskim
środkiem płatniczym.

.....

1. Pamiętajmy o zachowaniu zasad higieny.
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4. Monety jednego nominału wsypujemy do jednostkowych
opakowań czyli np.: koperty bąbelkowej, koperty bezpiecznej folio pak, woreczka strunowego, mocnej reklamówki. Worek/ki dobrze związujemy, koperty zaklejamy.
Waga jednego worka/koperty/woreczka nie może przekroczyć 10 kg. Ewentualną nadwyżkę wsypujemy do następnego
worka/koperty/woreczka.
UWAGA: Nie wolno przekazywać bilonu w: butelkach
plastikowych, wiaderkach po farbie, wiaderkach małych
po serach, pudełkach plastikowych, butelkach szklanych.
5. Worek (worki - jeżeli są lżejsze) wkładamy do mocnego i
wytrzymałego kartonu. Jedno opakowanie to jeden karton
z monetami o maksymalnej wadze 10 kg. Nie wypełniamy
wolnej przestrzeni w opakowaniu między workami a ścianami kartonu wypełniaczami typu gazety, tektura, folia itp.
6. Notujemy jaka kwota znajduje się w opakowaniu.
7. Przygotowujemy tyle opakowań, aż wszystkie worki zostaną spakowane.
8. Wycinamy ( ze str. 13, 15, 17) lub drukujemy blankiet/y
(dowody wpłaty) ze strony www.ilewazymikolaj.pl.
9. Do każdego opakowania kartonowego powinien być dołączony dowód wpłaty w 3 egzemplarzach: 1 egz. - do przyklejenia trwale na pudełko kartonowe; 2 egz. - do oddania na
Poczcie wraz z pudełkiem kartonowym; 3 egz. - pokwitowanie dla opiekuna grupy.

...................

INSTRUKCJA PAKOWANIA MONET
10. Odcinek nr 1 wypełniony poprawnie z podaniem
kwoty, znajdującej się w środku opakowania, naklejamy trwale na opakowanie kartonowe. Dane wprowadzone na odcinku nr 1 przepisujemy również na
odcinki nr 2 i 3.
WAŻNE: Tak przygotowany bilon będzie można
przekazać tylko we wskazanym przy rejestracji do
konkursu Urzędzie Pocztowym.
11. Pracownik Poczty Polskiej przyjmie bezpłatnie
opakowanie/a kartonowe z bilonem.
WAŻNE: Wpłat z bilonem zapakowanych w opakowania kartonowe nie nadajemy jako PACZKA
POCZTOWA.

Jak szybko określić
wartość monet?

Zważ bilon wagą (np. łazienkową), a uzyskany wynik
przelicz na wartość:

1kgr
worek
monet

to

1gr

2gr

5gr

6,10zł
(610 szt.)

9,40zł
(470 szt.)

19,30zł
(386 szt.)

10gr

20gr

50gr

1zł

2zł

5zł

39,80zł

62zł
(310 szt.)

127zł
(256 szt.)

200zł
(200 szt.)

384zł
(192 szt.)

765zł
(153 szt.)

(398 szt.)

Bilon można też wcześniej wymienić na bankoty
i dokonać wpłaty na rachunek:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin nr rachunku:
25 2490 0005 0000 4600 9409 4341
podając w tytule: ILE WAZY SW MIKOLAJ 2022
Bilon można też dostarczyć do siedziby organizatora
(ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
od pon. do pt. w godz. 9.00-16.00)
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3. Aby wpłacić każde kolejne pudełko z bilonem należy przygotować następne 3 odcinki.
Dodatkowe odcinki można pobrać ze strony: https://www.ilewazymikolaj.pl/do-pobrania/

Tu wpisz
nazwę
grupy

Tu wpisz
datę
sporządzenia
wpłaty

Tu wpisz
nazwę
placówki
oświatowej

Tu wpisz
kwotę
zebranego
bilonu

2. 3 odcinki potrzebne są do wpłaty jednego pudełka
z bilonem (o wadze maksymalnie do 10 kg).

PIECZĘĆ
PLACÓWKI

Grupa przykładowa

20.01.2023 r.

Przykładowa 34, Lublin, 20-113, woj. lubelskie

5 0 0 , 0 0 z ł

ZÓ
R

Szkoła Podstawowa przykładowa

pięćset zł

1. Wypełnij w ten sposób
odcinki nr 1, 2 i 3.

Tu postaw
pieczątkę
placówki
oświatowej

Tu wpisz adres
placówki oświatowej wraz
z nazwą
województwa

Tu wpisz słownie kwotę zebranego bilonu

W

2 5 2 4 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 6 0 0 9 4 0 9 4 3 4 1

ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DRUKU PRZELEWU

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

........................................................................................................................................................

ILE WAZY SW MIKOLAJ
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ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
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ć
Druk ży wycią
nale ........................................................................................................................................................

DRUKI PRZELEWU

Odcinek nr 1
do przyklejenia na opakowanie
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Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

........................................................................................................................................................

ILE WAZY SW MIKOLAJ

2 5 2 4 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 6 0 0 9 4 0 9 4 3 4 1

ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

le w u
e
z
r
p
i
ć
Druk ży wycią
nale ........................................................................................................................................................

DRUKI PRZELEWU

Odcinek nr 2
do oddania na poczcie razem
z wpłatą
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Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

........................................................................................................................................................

ILE WAZY SW MIKOLAJ

2 5 2 4 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 6 0 0 9 4 0 9 4 3 4 1

ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

e wu
l
e
z
r
ip
ć
Druk ży wycią
nale ........................................................................................................................................................

DRUKI PRZELEWU

Odcinek nr 3
dla wpłacającego
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DYPLOM DLA UCZESTNIKA
Każde dziecko uczestniczące w konkursie
otrzyma dyplom!
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Sekretariat konkursu:
(pon.-pt. 9.00-16.00)
kom. 883 901 428,
konkurs@ilewazymikolaj.pl
www.ilewazymikolaj.pl,

Organizator konkursu:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
www.fsd.lublin.pl
NIP 712-01-67-025
REGON 004173022
KRS 0000094228

