
REGULAMIN GWIAZDKI DLA STARSZYCH I CHORYCH  ZWIERZAKÓW

1. Zbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt organizowana jest przez Krakowskie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Kraków ul. Floriańska 53

2.  W  zbiórce  uczestniczyć  mogą:  przedszkola,  szkoły  podstawowe,   oraz  szkoły
ponadpodstawowe. Aby  wsiąść  udział  w  Akcji,  wystarczy  wraz  z  darami  przekazać  KARTĘ
uczestnictwa (patrz: punkt 8).

3. Zbiórka trwa od 12.11.2021 do 22.12.2021. Za zakończenie zbiórki w terminie odpowiedzialny
jest przedstawiciel placówki uczestniczącej w przedsięwzięciu. 

4. Dary należy przekazać jednorazowo do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Rybna 3
do 31.01.2022 do godziny 14.00. 

- transport własny – dary można przywozić   7 dni w tygodniu, preferowanie godziny 8 – 18  ,  

- transport ze Schroniska po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym   tel. 12 429 74 72, 429 92  
41.

5. Zbiórka podzielona jest na pięć kategorii:

  - Kategoria nr 1 - przedszkola;

  - Kategoria nr 2 - szkoły podstawowe do 400 uczniów;

  - Kategoria nr 3 - szkoły podstawowe powyżej 400 uczniów

  - Kategoria nr 4 – szkoły ponadpodstawowe

UWAGA! W przypadku Zespołów Szkół oraz Szkół Zintegrowanych (prowadzących ogólną
zbiórkę), decyzję o przynależności do konkretnej kategorii podejmuje placówka. Wybraną

kategorię prosimy wpisać na kartę przekazania darów.

6. Placówki otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

7.  Placówki,  które  zbiorą  najwięcej  darów  w  swojej  kategorii  otrzymają  Certyfikaty
Okolicznościowe.

8.  Za  każdy  rodzaj  przyniesionych  darów  przysługują  punkty  według  KARTY PRZEKAZANIA
DARÓW stanowiącej załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest prawidłowe wypełnienie KARTY PRZEKAZANIA DARÓW.

PUNKTOWANE MARKI KARM:

Animonda,  Applaws,  Acana,  Arion,  Belcando,  Bozita,  Brit,  Carnilove,  Concept  for  life,
Cosma, catz finefood, Dolina Noteci, Dog Chow, Eukanuba, Farmina, Felix, Feringa, Fitmin,
Hill's,  Happy  Dog,  Gourmet  Gold,  Josera,  Lukullus,  Miamor,  Mac's,  Purina,  Pro  Plan,
Purizon, Rinti, Royal Canin, Rocco, Sanabelle, Smila, Sheba, Orijen, Taste of the Wild, Terra
Canis, Wild Freedom.

Ze względu na dużą różnicę cenową karma specjalistyczna Gastro Intestinal karma sucha i
konserwy  dla  psów  będzie  punktowana  relatywnie  wyżej  jak  i  pozostałe  karmy
weterynaryjne. Jest to zaznaczone na KARCIE.

8a. Karmę należy zliczać wg gramatury z opakowania.

8b. Przyjmujemy koce, ręczniki i zabawki – ale bez punktowania i wpisywania do KARTY.

8c. W przypadku korzystania z transportu Schroniska, prosimy zapakować karmę do opisanych
nazwą placówki pudeł lub worków.

8d.  W  przypadku  placówek  spoza  terenu  Krakowa  odbiór  darów,  z  przyczyn  organizacyjnych
będzie realizowany po zebraniu większej ilości darów (ok 100 kg).

8e. Wszystkie dary trafiające do Schroniska są przeliczane ponownie przez pracownika.

9. Wyniki zbiórki zostaną ogłoszone na stronie internetowej KTOZ, Schroniska oraz w mediach do



dnia 08.02.2022 roku.

10. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Wyróżnień Specjalnych.

12. Przystąpienie do zbiórki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 429 74 72; 12 429 92 41 lub 
www.schronisko.krakow.pl

14.  Podstawą  do  wysłania  certyfikatu  będzie  wypełnienie  pełnego  adresu  placówki  na  karcie
„Przekazania darów” (nazwa placówki, ulica i numer, kod pocztowy) – najlepiej przybicie pieczątki.

http://www.schronisko.krakow.pl/

