
F'ond Sidus,o.p.s.
Návod k rcalizaci veřeinó slrírkv

uscH()v[]J't'ti!

Děkujeme, že se účastníte veřejné sbírky Fondu Sidus.
Bližší informace o sbírce i naší organizaci najdete na www.fondsidus.cz

! Prosíme. přečtěte si pozorně následuiící návod k realizaci. Níže uvedené
pokYnv Vám pomohou ke zdárnému uskutečnění sbírkv a ieiímu spl-ávnému
ukončení !

1) Zaháiení a průběh sbírkv na Vaší škole
* Po obdržení zásilky ihned zkontrolujte počty dodaných předmětů. V případě,
že se jejich počet neshoduje s údaji uvedenými v dodacím listu, kontaktujte nás.^n Seznamte s projektem učitele, děti i jejich rodiče _ nejlépe vyvěšením letáků
na školních nástěnkách (letáky jsou součástí zásilky) spolu s informací, u koho si
mohou předměty zakoupit.
* Na základních a středních školách využijte školních rozhlasů a informujte
žáky a studenty jakým způsobem sbírku organizujete, zdamohou sami s organizací
pomoci nebo u koho mohou předměty zakoupit.
* Kontaktní osoba má u sebe jak předměty, tak vybran é peníze za ptodané kusy
po celou dobu trvání sbírky'
* Některé z námi nabízených materiálů můžete úspěšně využítnapř. v rámci
pracovních činností nebo výuky, můžeme Vám vystavit fakturu'

2) Ukončení sbírkv

Platba

Složenka typu A
- předvyplněná složenka je součástí zásilky, stačí pouze doplnit výši vybrané částky
- zachovejte ústřižek od složenky pro případnou kontrolu správnosti platby

Převod z účtu
- pošlete vybranou částku přímo na sbírkový účet; č.ú.25999992510300
- jako variabilní symbol uved'te kód (VS) ze záhlaví dodacího listu nebo z
předvyplněné složenky

Fukturu
- řada škol financuje předměty z vlastních zdrojů jako výukový materiál, odměny na
narůzné akce apod.
- fakturu Vám zašIeme na požádání



F ond Sidus, o.p.s.
]\ávrrtl k realizaci veřeiné sbírkv

USCHOVEJ'TE:

Vrácení předmětů
V případě, že se Vám nepodařilo prodat všechno objednané zboží, odešlete

zbyIé předměty zpět spolu s vyplněných dodacím listem na naši adresu:
Fond Sidus, o.p.s.
Primátorská 40
180 Praha

Poplatky spojené s realizací sbírky (za složenku, popř.zpětnou zásilku) lze
řešit následujícím způsobem:

- ponechte si 1 _ 3 předměty dle ýše Vašich nákladů
- odečtěte částku ve výši ceny 1- 3 předmětů od výtěžku sbírky

3) Certifikát
Po připsání platby na sbírkový účet Fondu Sidus obdržíte elektronicky certiÍikát
dárce.

Hezké dny plné radosti Vám za Fond Sidus přeje

Jana Slováčková, vedoucí kanceláře

oŮlnŽtTÉ KoNTAKTNÍ INFoRMACE

Web: www.fondsidus.cz
E-mail: sidus@fondsidus.cz

slovackova@fondsi dus. cz
Telefon: 283 843 140
Mobil: 739 658 822
Adresa: Fond Sidus, o.p.s.

Primátorská 40
180 00 Praha 8

Číslo sbírkového účtu: 259999925/0300

Budete-li potřebovat doobjednat předměty nebo získatjakékoli informace fýkající
se projektu, kontaktujte nás.

Při kontaktu vždy používejte svůj variabilní symbol (kód) školy . Najdete ho v
záhlaví dodacího listu nebo na předvyplněné složence. Pod tímto číslem vedeme vaši
školu v naší databázi, komunikace tak bude rychlejší.


