
Zasady współpracy

– Zbiórka przyborów szkolnych „Nie jest kolorowo” organizowana przez Stowarzyszenie Traugutt.org potrwa od 8 do 21 

maja 2017 r., 

– przystąpienie do akcji następuje w momencie przesłania na adres e-mail: poczta@traugutt.org wypełnionej deklaracji 

współpracy (plik do pobrania ze strony http://www.niejestkolorowo.pl/sciagnijpliki/), 

- dyrekcja placówki, która chce przystąpić do akcji „Nie jest kolorowo” wyznacza koordynatora szkolnego (np. 

nauczyciel, pracownik szkoły) odpowiedzialnego za przebieg zbiórki,

– koordynator szkolny przesyła na adres poczta@traugutt.org zamówienie podając liczbę plakatów i ulotek, które 

Stowarzyszenie Traugutt.org zobowiązuję się przesłać na swój koszt przed rozpoczęciem zbiórki, 

– lista wszystkich zgłoszonych placówek edukacyjnych będzie opublikowana na stronie: www.niejestkolorowo.pl, wraz  

z adresem placówki oraz danymi kontaktowymi do osoby koordynującej (np. imię, nazwisko, e-mail, tel.),

– koordynator szkolny jest odpowiedzialny za należytą reklamę wydarzenia (np. rozwieszenie plakatów, rozdanie 

ulotek, poinformowanie o akcji poprzez dziennik elektroniczny, zorganizowanie apelu szkolnego, umieszczenie 

informacji na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych itp.), 

– koordynator jest również odpowiedzialny za dokumentację fotograficzną przeprowadzanej zbiórki i przesyłanie na 

bieżąco wykonanych materiałów na adres e-mail: poczta@traugutt.org, 

– zbieramy tylko i wyłącznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone przybory szkolne: kredki, flamastry, zeszyty, 

piórniki, farbki, piórniki, ołówki, długopisy, torby, plecaki, kolorowanki, wycinanki, plastelinę, gumki itp., 

– nie zbieramy podręczników szkolnych oraz używanych książek (np. ze szkolnych bibliotek), 

– po zakończeniu zbiórki zebrane przedmioty należy przygotować do transportu – spakować w kartony 

– po zakończeniu zbiórki należy poinformować Stowarzyszenie Traugutt.org o możliwości odbioru zebranych 

przyborów za wysyłając wiadomość na adres e-mail: poczta@traugutt.org, 

– w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia wolontariusze Stowarzyszenia bądź firma kurierska odbiorą zebrane 

przybory, 

– w czerwcu 2017 wszystkie zebrane przybory szkolne zostaną posegregowane i popakowane do specjalnych 

kartonów, które zostaną przetransportowane za naszą wschodnią granicę w lipcu bądź sierpniu 2017 r., 

– we wrześniu 2017 r., wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/18, wszystkie zebrane przybory szkolne zostaną 

przekazanie wybranym polskim uczniom placówek edukacyjnych na Wschodzie, 

– do 30 września 2017 r. pod wskazany adres e-mail placówki szkolnej zostaną przesłane materiały fotograficzne 

z pakowania, transportu i przekazania zebranych darów, 

– wszystkie materiały będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej akcji „Nie jest kolorowo” 

www.niejestkolrowo.pl. 


