
I DZIEŃ WALKI Z NIEDOŻYWIENIEM W POLSCE 

Program „Dzwonek na obiad”.  Akcja „Grosz do grosza” - regulamin konkursu 

I Informacje ogólne 

1. Organizator: Fundacja „Być Bardziej”, ul. Królowej Aldony 12 lok. 1, 03-928 Warszawa 

2. Akcja pod nazwą „Grosz do grosza” przeprowadzana jest w ramach programu „Dzwonek na 

obiad” w roku szkolnym 2017/2018. 

3. Honorowy patronat nad programem objęło: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Dochód ze zbiórki przeznaczony zostanie na wykupienie obiadów we wszystkich typach szkół 

na terenie całego kraju dzieciom zgłoszonym do programu „Dzwonek na obiad”. 

II Terminy zbiórek oraz sposób ich przeprowadzenia 

1. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich zgłoszonych do programu „Dzwonek 

na obiad. Grosz do Grosza” szkół w całej Polsce. 

2. Zbiórki w szkołach odbędą się od 2 do 27 października 2017r. (I semestr) i od 1 do 30 marca 

2018r. (II semestr). 

3. Szkoła przy zgłoszeniu się do programu zaznacza, czy zobowiązuje się przeprowadzić zbiórkę 

w jednym czy w dwóch semestrach. 

4. Placówki oświatowe, które przystąpią do akcji, zobowiązane są powołać komitet 

organizacyjny, w skład którego wejdą uczniowie i pełnoletni opiekun (jeden nauczyciel). 

5.  Zbiórce mogą towarzyszyć różne imprezy szkolne, takie jak festyn, dyskoteka, loteria 

fantowa, konkursy, promocja zdrowego odżywiania itp. 

6. Dla szkoły, która zebrała najwięcej funduszy w danym semestrze, a także dla nauczyciela 

koordynującego zbiórkę, ufundowane zostaną na koniec roku szkolnego 2017/2018 nagrody. 

7. Po zakończonej akcji należy przeliczyć zebrane pieniądze i wysłać na nr konta Fundacji: 
15 1020 1097 0000 7102 0278 4833 pisząc w tytule wpłaty „Akcja Grosz do Grosza”, 

nazwa szkoły, miejscowość, a wypełniony protokół zbiórki wraz z xero potwierdzenia wpłaty 

odesłać na adres organizatora nie później niż do 15 dni od dnia zakończenia zbiórki. 

Wszystkie wpłaty w oddziałach Banku PKO BP są zwolnione z wszelkich dodatkowych 

opłat. 
8. Podsumowanie akcji nastąpi po ostatecznym przeliczeniu zebranych funduszy przez Fundację 

i ogłoszone na stronie programu www.dzwoneknaobiad.pl. 

9. Wyniki zbiórki podane zostaną do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 23 grudnia 

2017r. (I semestr), 30 maja 2018r. (II semestr)  

III Rozliczenie zbiórki i potwierdzenie uczestnictwa 

1. Po zakończeniu zbiórki (czerwiec 2018r.) wysłane zostaną dyplomy dla uczniów i  szkół 

biorących udział w akcji, a także imienne zaświadczenia dla nauczycieli koordynujących 

działania w danej placówce edukacyjnej, jeśli ci wyrażą takie życzenie. 

2. Sprawozdanie z przeprowadzonej akcji w ramach programu „Dzwonek na obiad” w roku 

szkolnym 2017/2018 zostanie zamieszczone w I semestrze (do 23.12.2017r.) i w II semestrze 

(do 20.05.2018r.) na stronie internetowej www.dzwoneknaobiad.pl 

 

http://www.dzwoneknaobiad.pl/
http://www.dzwoneknaobiad.pl/

