
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………, ……………………2022 r. 
 
 

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 
Ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław 

fax 71 …………, email: nakretki@hospicjum.wroc.pl 

 
 

Zgłoszenie udziału w 13. edycji akcji Nakrętki dla Hospicjum 2022/2023 

Potwierdzam udział placówki /pełna nazwa/ 

….......................................................................................................................  
ul. ................................................. nr ……...... , kod pocztowy ……..-…….., miejscowość  
…...........................................powiat............................................................  
e-mail placówki .............................................................................................. .......  
należącej do zespołu /pełna nazwa/  
….......................................................................................................................  
ul. …................................................ nr …......., kod pocztowy ……..-…….., miejscowość  
w akcji Nakrętki dla Hospicjum 2022/2023 realizowanym na rzecz Fundacji „Wrocławskie 

Hospicjum dla Dzieci”.  
Osoba do kontaktu – koordynator /imię i nazwisko/:  
…......................................................................................................................  
tel. kom. …......................................., e-mail .......................................................... 

 
………………………………………..  
pieczęć i podpis Dyrekcji 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci z siedzibą we Wrocławiu w celach informacyjnych, edukacyjnych i 
promocyjnych obejmujące między innymi przesyłanie informacji drogą mailową lub telefoniczną 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019r. o ochronie danych osobowych. 

 
Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania moich danych osobowych 
oraz o przysługującym prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, 
uzupełniania, jak również o prawie i konsekwencjach wniesienia w każdym czasie sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. 

 
 
 

 
….....................................................  

Data i czytelny podpis Koordynatora 



 

PROGRAM AKCJI  
NAKRĘTKI DLA HOSPICJUM 

 
1 września do 15 października 2022 r. - szkoły deklarują udział w akcji i akceptują warunki 
uczestnictwa przesyłając wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz faxem 71 367 51 09 
lub pocztą: Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-
260 Wrocław 

 
Od września 2022 r. do czerwca 2023 r. – część edukacyjna akcji. Pracownicy Fundacji i 
wolontariusze prowadzą prelekcje oraz warsztaty w szkołach na terenie województwa 
dolnośląskiego. Zgłoszenia w terminie 1.09.2022 r. – 31.05.2023 r. na adres 
polanadziei@hospicjum.wroc.pl 

 
06.06 Czerwiec 2023 r.  – festyn dla zbieraczy nakrętek, Pergola pod Halą Stulecia 

 
30 lipca – 30 sierpnia 2023 r. – podsumowanie akcji i zaproszenie szkół do kolejnej edycji. 

 
REGULAMIN AKCJI 

NAKRĘTKI DLA HOSPICJUM 

 

1. W 13. edycji akcji Nakrętki dla Hospicjum mogą brać udział szkoły i przedszkola z 

województwa dolnośląskiego.  
2. 13. edycja akcji Nakrętki dla Hospicjum trwa od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.  
3. Warunkiem uczestniczenia w akcji Nakrętki dla Hospicjum jest przesłanie podpisanego 

formularza uczestnictwa.  
4. Placówki zbierają nakrętki oraz opakowania z oznaczeniami  

 
 
 
 
 
 

mogą to być: 
 

 zakrętki po napojach, wodach, płynach, szamponach, kawie, herbacie itd.


 zatyczki, korki, przykrywki, dekle

 tubki i opakowania po kremach, szamponach etc. z oznaczeniami (najczęściej w trójkącie): 

PP, PE, LDPE, HDPE.
 
Wszystkie zbierane rzeczy muszą być czyste i pozbawione metalowych elementów. Nie można 
wrzucać metalowych zakrętek i kapsli oraz zakrętek ze spryskiwaczy np. do mycia szyb, które 
zawierają metalowe sprężynki. Prosimy nie wrzucać baterii. 

 
5. Zgłoszona do akcji placówka zobowiązana jest do dostarczenia zebranych nakrętek do 

magazynu we Wrocławiu ul. Janowska 51, lub siedziby fundacji we własnym zakresie. 
 
6. Nakrętki można dostarczać w dowolnych ilościach i terminach. 

 
7. Po podsumowaniu akcji (lipiec-sierpień 2023 r.) każda placówka, która jest na liście 

uczestników otrzyma od Fundacji dyplom i list z podziękowaniami i podsumowaniem akcji. 
 
8. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres nakretki@hospicjum.wroc.pl 

 

 

…..................................................... 
Data i czytelny podpis Dyrekcji 

mailto:nakretki@hospicjum.wroc.pl

