
 

 

Serwus! 

 

Cieszymy się, że zgodziłaś/eś się zbierać pieniądze na rzecz Fundacji Rak’n’Roll. W paczce od nas 

znajdziesz: puszkę do samodzielnego złożenia, plombę do naklejenia na wieko złożonej puszki oraz 

identyfikator i smycz. W identyfikatorze wpisz swoje imię i nazwisko. Zbieraj pieniądze na terenie, na 

którym organizujesz swoje wydarzenie. 

 

Informuj o tym, że: 

a/ zbierasz na Fundację Rak’n’Roll. Wygraj Życie! 

b/ pieniądze zostaną przekazane na pomoc w przejściu przez raka. 

 

Po zakończeniu zbiórki w gronie trzech osób stanowiących komisję: 

a/ otwórzcie puszkę zrywając plomby, 

b/ przeliczcie zebrane środki, 

c/ wypełnijcie protokół otwarcia i przeliczenia puszki, 

d/ skan wypełnionych dokumentów wyślijcie na adres katarzyna.kujawa@raknroll.pl, 

e/ zebrane pieniądze prześlijcie na konto bankowe Fundacji Rak’n’Roll. 

 

Numer konta: 39 1600 1462 1893 9704 1000 0001 

Tytuł: np. Zbiórka do puszki nr 66 / Ślub Marty i Piotrka Bednarków 

Fundacja Rak’n’Roll. Wygraj Życie! 

al. Wilanowska 313A 

02-665 Warszawa 

 

O czym warto pamiętać? 

• każdej osobie podziękuj ciepło i radośnie za wsparcie, 

• uśmiechaj się i bądź pozytywnie nastawiony do innych, 

• nie zmuszaj nikogo do wrzucania pieniędzy, 

• uszanuj to, jeżeli ktoś nie chce wrzucić pieniędzy do puszki, 

• Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze, kwestuj razem z kimś, 

• identyfikator noś na wierzchu i nie bój się go okazywać, jeśli ktoś ma wątpliwości, 

• w razie pytań o działania Fundacji Rak’n’Rolla kieruj na adres www.raknroll.pl, 

• osobą kontaktową jest: Katarzyna Kujawa, katarzyna.kujawa@raknroll.pl, 797 692 292. 

  



PROTOKÓŁ Z OTWARCIA PUSZKI KWESTARSKIEJ NR ……………………… 

 

W RAMACH ZBIÓRKI PIENIĘDZY W DNIU ………….. W ……………………………………. 

 

Komisja w składzie: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

 

W dniu ………………….. po przeprowadzeniu zbiórki w ………………………………………………………. 

stwierdzono, że: 

 

1. Puszka kwestarska oznaczona numerem ……………………. posiada nienaruszoną banderolę. 

2. Dokonano komisyjnego zerwania banderoli i otwarcia puszki z zebranymi datkami. 

3. W wyniku przeliczenia datków zebranych do puszki nr ……... otrzymano kwotę ………….. zł. 

 

ZESTAWIENIE PRZELICZONYCH ŚRODKÓW 

NOMINAŁ ILOŚĆ SZTUK  WARTOŚĆ (ZŁ) 

200 zł   

100 zł   

50 zł   

20 zł   

10 zł   

5 zł   

2 zł   

1 zł   

50 gr   

20 gr   

10 gr   

5 gr   

2 gr   

1 gr   

RAZEM   

 

 

Łączna kwota ……..………………  zł (słownie)    ……………………………………………………… 

 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

Członek komisji nr 1 Członek komisji nr 2 Członek komisji nr 3 


