COVID-19
pamiętaj
o zasadach
higieny

Uczelnia
Szkoła

Przedszkole

Drodzy Uczestnicy,
Przyjaciele i Sympatycy
akcji GÓRA GROSZA!
Dziękujemy, że jesteście z nami.

Organizator akcji:

Fundusz grantowy
Towarzystwa Nasz Dom
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
tel: 501 860 916, 508 106 152, KRS: 0000050053
goragrosza@naszdom.org.pl

Regionalne programy pomocy
dzieciom i ich rodzinom

Instrukcja
pakowania
monet

1. Monety oczyszczamy, oddzielając je od monet uszkodzonych,
zardzewiałych, dziurawych, pogiętych, niepełnych, niebędących
polskim środkiem płatniczym, a także innych przedmiotów
(np. gwoździ, spinaczy, kapsli, produktów spożywczych).
2. Monety segregujemy nominałami w woreczki jednostkowe
i zliczamy ich wartość.
3. Monety jednego nominału wkładamy do mocnego
woreczka jednostkowego czyli opakowania foliowego
i dobrze związujemy.
4. Robimy tyle woreczków jednostkowych, aż spakujemy
wszystkie monety.

UWAGA ZMIANA
Zbiórka trwa od 26.10.2020 r. do 31.05.2021 r.

5. Worki jednostkowe wkładamy do opakowania kartonowego
(np. do pudełka po butach).

Monety segregujemy zgodnie
z instrukcją i rysunkami obok.

6. Pamiętamy, że jedno opakowanie kartonowe z monetami
nie może ważyć więcej niż 10 kg.

1. ...

Pamiętajmy, że jedno opakowanie
nie powinno przekraczać 10 kg
– dbajmy o przepisy BHP
i własne kręgosłupy :)

3. ...

2. ...

Prosimy o przekazywanie wyłącznie
monet polskich.

7. Do jednego opakowania kartonowego należy dołączyć
poprawnie wypełnione 3 odcinki, z podaniem kwoty
jaka znajduje się w środku opakowania kartonowego:
(1) odcinek do przyklejenia na opakowanie,
(2) odcinek do oddania na Poczcie wraz z wpłatą,
(3) odcinek dla Szkoły/Przedszkola.

ŚCIĄGAWKA*

8. Pracownik Poczty Polskiej S.A. przyjmuje opakowania/e
kartonowe z bilonem bezpłatnie, kwitując przyjęcie
opakowania/ń na odcinku/kach nr 3, które/y stanowi/ą
pokwitowanie/a dla Szkoły Przedszkola.

3. ...

UWAGA! Opakowań kartonowych z monetami
nie nadajemy jako paczka/paczki pocztowe
tylko jako wpłata z Góry Grosza.

Worek
monet

6,10zł

9,40zł

19,30zł

39,80zł

62,00zł

127,00zł

200,00zł

384,00zł

765,00zł

(610 szt.)

(470 szt.)

(386 szt.)

(398 szt.)

(310 szt.)

(254 szt.)

(200 szt.)

(192 szt.)

(153 szt.)

60,98zł

94,00zł

193,00zł

398,00zł

621,00zł

1 269,50zł

2 000,00zł

3 838,00zł

7 645,00zł

* Ściągawka usprawniająca liczenie monet. Ma charakter orientacyjny. Monety zostaną jeszcze raz przeliczone maszynowo przez Pocztę Polską.

