Regulamin akcji dla szkół/przedszkoli „Psu na budę”
1. Akcja dla szkół i przedszkoli „Psu na budę” trwa od 20 września do 30 listopada i jest
prowadzona przez Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Zwierząt pl. Słowiański 17/3, 65-069
Zielona Góra.
2. Do akcji można przystąpić w każdym momencie jej trwania czyli od 20 września do 30
listopada.
3. Każda szkoła/przedszkole musi wyznaczyć koordynatora zbiórki na swoim terenie.
4. Akcja dla szkół/przedszkoli „Psu na budę” polega na zbiórce/zwózce karmy dla bezdomnych
zwierząt przebywających w Tymczasowym Punkcie Przetrzymywania Psów Bezdomnych w
Osiecznicy. .
5. Szkoła/przedszkole, która zbierze i dostarczy największą ilość karmy do 1 grudnia do
Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Psów Bezdomnych w Osiecznicy, (po
wcześniejszych telefonicznym uzgodnieniu odbioru z wolontariuszami Stowarzyszenia ,
osoba uprawniona do kontaktu: Marzena Bykowska: 661 649 527), zostanie uhonorowana
tytułem „Zwierzoluba roku 2015”. Podstawą do wyliczeń będzie protokół przekazania karmy
podpisany przez koordynatora i przedstawiciela Stowarzyszenia. Koordynator jest
odpowiedzialny za zorganizowanie transportu darów i ich przeliczenie oraz wpisanie do
protokołu.
6. Załącznik wzoru protokołu przekazania karmy jest załączony do w/w pisma a także dostępny
na stronie schroniska www.schroniskozg.pl Protokół wypełnia osoba wyznaczona przez
szkołę/przedszkole do pełnienia obowiązków koordynatora zbiórki w danej placówce i
dostarcza go wypełnionego wraz z zebraną karmą do punktu w Osiecznicy po wcześniejszym
umówieniu terminu z wolontariuszami Stowarzyszenia.
7. Każda szkoła/przedszkole może w okresie trwania akcji dowozić karmę więcej niż raz, lecz do
każdego takiego transportu musi być sporządzony osobny protokół odbioru darowizny.
Każdorazowo wcześniej koordynator musi umówić się z wolontariuszami na odbiór karmy.
Na koniec akcji ilość zebranej karmy będzie wtedy sumowana z protokołów dostarczonych
przez daną szkołę.
8. Stowarzyszenie może zapewnić plakaty oraz materiały promocyjne dla szkół, które
zadeklarują chęć udziału w akcji „Psu na Budę”. Materiały promocyjne (plakaty) są dostępne
na stronie schroniska lub można je odebrać od wolontariuszy Stowarzyszenia – należy w tym
celu skontaktować się z Marzeną Bykowską: 661 649 527).
9. Tytuł „Zwierzoluba roku 2015” otrzymuje szkoła/przedszkole, która do dnia 01 grudnia do
godziny 16:00 dostarczy do Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Psów Bezdomnych w
Osiecznicy, według protokołów przekazania karmy, najwięcej zebranej karmy.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04 grudnia 2015, wyniki zostaną ogłoszone na naszych
stronach www. oraz w mediach lokalnych. Przekazanie dyplomu i statuetki pamiątkowej
nastąpi po indywidualnym uzgodnieniu terminu z laureatem.

