Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava
Riaditeľstvám základných škôl
a 8-ročných gymnázií
v okrese Rožňava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
43/023/2018

Vybavuje/linka
Mgr. Dávid Vaško

v Rožňave
27. 3. 2018

Vec: Verejná zbierka Deň narcisov 2018
Vážené vedenie školy,
na základe dobrých skúseností sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri organizovaní zbierky Deň narcisov
2018. V prílohe Vám zasielame návratku skrze ktorú sa môžete záväzne prihlásiť.
Termín prihlásenia je do 9. 4. 2018 do 12:00 hod.
Termín zbierky: 13. 4. 2018 /piatok/
Charakter zbierky: Celoslovenská pôsobnosť
Organizátor zbierky: Liga proti rakovine v spolupráci so školami, centrami voľného času, dobrovoľníkmi,
informačnými centrami mladých, mládežníckym parlamentmi, skautskými oddielmi a ďalšími partnermi.
Cieľ zbierky: Pomoc zariadeniam a nemocniciam, ktoré sa starajú o onkologicky chorých pacientov.
Pokladničky, narcisy a materiál Vám bude doručený, po prijatí Vašej záväznej návratky 12. 4. 2018.
Pokladničky s vyzbieranými finančnými prostriedkami, zvyšné narcisy a materiál od Vás prevezmú Mgr.
Dávid Vaško, Mgr. Michaela Dovicová, Mgr. Karolína Labanczová dňa 13. 4. 2018. Prosíme Vás, aby ste
zapečatené pokladničky kvôli korektnému priebehu zbierky neotvárali na školách. Okolité školy v okrese,
ktoré budú zapojené do verejnej zbierky dopravu zapečatených pokladničiek dohodnú s koordinátormi ZŠ
Pionierov 1.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.
Ďakujeme za spoluprácu
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Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava
Príloha 1

Návratka – Deň narcisov 2018
Škola: ...................................................................................................................................................................
Prihlasujeme sa do zbierky Deň narcisov 2018.
Koordinátor zbierky na škole: .............................................................................................................................
Počet tímov/ žiakov na škole: ........................................................................ (jeden tím pozostáva z 2 členov)
Počet narcisov na školu: .............................................................
Odporúčaný čas zbierky: 3 hod. v čase od 10.00 – 13.00 hod. dňa 13. 4. 2018
Ukončenie zbierky so súhlasom riaditeľov škôl pre ZŠ a SŠ do 13.00 hod.

V Rožňave ..........................................

riaditeľ školy: ......................................................

Oznámenie o výške vyzbieraných fin. prostriedkov školám poskytne zodpovedný zamestnanec pri prevzatí
zbierky.
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