SegítsVelem,
Velem, Karácsonyi MosolyManó akció
A felhasználási feltételek 2018
2018. november 2. és november 30. között érvényesek.
Varázsolj mosolyt egy társad arcára!
A PontVelem
ontVelem Okos program tagjaként van lehetőséged Karácsonykor is
jótékonykodni! Itt most nem a pontjaidra számítunk, hanem a tárgyi
adományaidra!
Tudtad, hogy vannak olyan gyermekek, akiknek a Karácsony
arácsony szomorúságot okoz,
mert nem kapnak ajándékot
ajándékot?
? Nekik már az is sokat jelent, hogy Karácsonykor
ehetnek, játékokról meg csak álmodoznak. Most ezeken a gyerekeken tudunk
segíteni együtt, közösen!
Terveink szerint idén Karácsonykor
arácsonykor sok-sok
sok gyereknek mosolyt varázsolunk
varázs
az arcára!
Ezért jött létre a PontVelem és Magyar Máltai Szeretetszolgálat közö
közös akciója az
EMMI és a GLS támogatásával!
Az akció csak a Te segítségeddel valósulhat meg! Te még nem gondolsz a
Karácsonyra? Van, aki nem is szeretne, mert nem örül Karácsonykor.
Karácsonykor Segítsünk
rajtuk és varázsoljunk mosolyt az ő arcukra is! Ehhez az kell, hogy légy Te is
SegítsVelem Karácsonyi MosolyManó
Manó és december előtt ajánlj fel olyan dolgokat,
amikre
re neked már nincs szükséged
szükséged, más viszont nagyon örülne neki.
Hogyan SegítsVelem Karácsonykor
Karácsonykor?
1.
Otthon szedd össze a megunt játékaid
játékaidat, de olyanokat, amik még használható, jó
állapotban vannak, és amikkel még Te is játszanál, ha nem untad volna meg!
meg
Ezeket tedd egy dobozba és írd rá a dobozra, hogy milyen nemű és korú társadnak
szánod!
2.
Siess, mert csak 200
0 hazai iskolából tudjuk elszállítani az ajándékokat! 2018.
november 5. és 2018.. november 29
29.. között vidd be az iskolába a dobozt és add
oda a Kapcsolattartó tanárodnak! A doboznak szállításra alkalmasnak kell lenni,
csak az előírt szabályoknak megfelelő csomagokat fogják elszállítani az iskolából.
Csomagok maximális mérete: 50 X 50 X 50 cm méretűek
tűek lehetnek a küldemények
(max. 50 cm széles, max. 50 cm hosszú, max. 50 cm magas).
magas) Kizárólag postai
feldolgozásra alkalmas, ragasztószalaggal lezárt/leragasztott
leragasztott, sérülésmentes
kartondobozban (az esetleges korábbi vonalkódos címkéket el kell távolítani)
tudjuk elszállítani az ajándékokat! Az akció lezárását követően érkezett
csomagokat nem tudjuk elhozni.
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3. Innentől kezdve nincs további teendőd, a tanárod fogja megrendelni a
csomagok elszállítását.
lítását.
FONTOS!
A Kapcsolattartónak meg kell adnia
adnia, hogy pontosan hány csomag gyűlt össze az
iskolában, de nem az utolsó pillanatban
pillanatban!
Kérjük, hogy mihamarabb tájékoztassa az adományozás lehetőségéről a
gyerekeket, mivel a csomagok elszállítása 2018. november 5. és 30. között történik.
Ezt követően,, sajnos nem tudjuk elszállítani a csomagokat. Nagyon fontos,
fontos hogy ne
csak az utolsó
só héten kerüljenek elszállításra a csomagok - ebben nagyon
számítunk az együttműködésükre -,, hogy minden rászoruló részére biztosan
eljusson az ajándék.
A legaktívabb, folyamatosan elszállítást igénylő 5 iskola egy
egy-egy
egy remek kávéfőzőt
kávé
kap jelképes ajándékként a jótékony tevékenységért cserébe.
Az elszállítási igényt legkésőbb 2018. november 29. 12:00
:00 óráig kell leadni a
weboldalon. Akár minden héten is leadható a csomag elszállítás
elszállítási igénylés, így nem
kell tárolni a dobozokat az iiskolában
skolában és a GLS is sokkal egyszerűbben elszállítja a
csomagokat, mint egyben, minden címről az utolsó pillanatban.
Nem csak PontVelem iskolák vehetnek részt a gyűjtésben!
A csomagok elszállítását
zállítását kizárólag az iskola képviseletében regisztrált tanár
taná tudja
megrendelni a www.pontvelem.hu oldalra belépve, a SegítsVelem alatt található
karácsonyi gyűjtés oldalán. Maximum 200
0 iskolából tudjuk elhozni az ajándékokat.
Amennyiben az iskola eddig még nem regisztrált a PontVelem Okos Programba,
P
a
tanárnak regisztrálnia kell
kell,, mert csak így tudja leadni rendelését.
rendelését Ez nem kötelezi az
iskolát a PontVelem Programban való részvételre.
Gyűjtési időszak:
2018. november 5-től
től november 29-ig tart!
Elszállítási időszak:
Szállítás napja
November 8.
November 9.
November 15.
November 16.
November 22.
November 30.

Szállítás igénylésének határideje
November 7. 12 óra
November 8. 12 óra
November 14. 12 óra
November 15. 12 óra
November 21. 12 óra
November 29. 12 óra

Máltai Szeretetszolgálatnak történő adományozás részletei
A Máltai Szeretetszolgálathoz a GLS segítségével eljuttatjuk a csomagokat, majd ők
azokat kiszállítják Karácsony előtt a rászoruló családokhoz.
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Tarts velünk Te is, biztosan nem fogod megbánni, mert adni jó!
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