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INSTRUKCJA
realizacji zbiórki publicznej na 2016 r.

„Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”
numer zbiórki: 2015/284/OR
1. Środki zebrane w trakcie zbiórki mogą być wydawane wyłącznie na inicjatywy zgodne
z celami zbiórki „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, nr zbiórki: 2015/284/OR.
2. Osoby biorące udział w zbiórce mogą wskazać cele, na jakie mogą być wydatkowane
zebrane przez nich środki, zgodne z celami zbiórki, do kwoty 50% zebranych w czasie
kwesty środków. Pozostałe 50% zebranych środków zostanie przeznaczone na inicjatywy
ogólnopolskie. Organizator wychodzi z założenia, że nikt lepiej nie wie, jakie są potrzeby
i możliwości lokalne, niż sami mieszkańcy miejscowości zaangażowanych w przywracanie
pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
3. Wszystkie planowane wydatki i inicjatywy finansowane ze zbiórki publicznej muszą
być wcześniej konsultowane z głównym organizatorem zbiórki – Fundacja im. Kazimierza
Wielkiego, Karol Wołek, tel.: 691-018-871, mail: fundacja.fkw@gmail.com – w celu
ustalenia szczegółów.
4. Inicjatywy dofinansowane ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej „Przywracamy
pamięć o Żołnierzach Wyklętych” powinny zostać oznaczone na plakatach, zaproszeniach,
stronach internetowych, w filmach i relacjach prasowych:
 logiem Fundacji im. Kazimierza Wielkiego (u góry instrukcji);
 opisem: „Dofinansowano dzięki darowiznom ze zbiórki publicznej „Przywracamy
pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza
Wielkiego z siedzibą w Lublinie (nr zbiórki 2015/284/OR).”
5. Lista kosztów, jakie mogą być opłacane w ramach realizacji zbiórki publicznej:
Budowa i remont nagrobków, pomników i tablic pamiątkowych:
- prace remontowo-budowlane
- zakup materiałów budowlanych
- zakup i wykonanie tablic i pomników
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Organizacja wykładów i spotkań otwartych z historykami i kombatantami:
- nagłośnienie
- wynagrodzenie dla prelegentów
- transport dla prelegentów i organizatorów
- noclegi dla prelegentów
- wyżywienie dla prelegentów i organizatorów
- wynajem sal
- przygotowanie i druk plakatów, zaproszeń, ulotek, bannerów
- przygotowanie i druk materiałów ze spotkań
- nagrywanie i montaż filmów ze spotkań i publikowanie ich w Internecie
Organizacja uroczystości rocznicowych, pokazy grup rekonstrukcji historycznych,
marsze i rajdy pamięci, koncerty, konkursy tematyczne, malowidła ścienne - murale,
sesje historyczne:
- pokazy grup rekonstrukcji historycznych
- marsze i rajdy pamięci
- koncerty tematyczne
- sesje historyczne
- konkursy tematyczne o Żołnierzach Wyklętych
- murale (malowidła ścienne) – materiały malarskie, wynagrodzenie dla artystów-malarzy
- wykłady i spotkania z kombatantami i historykami
- wynajem sal, nagłośnienie (także na samochodach i wolnym powietrzu)
- wynagrodzenie dla prelegentów
- wynagrodzenie dla zespołów muzycznych
- noclegi oraz transport dla prelegentów, kombatantów i organizatorów
- wyżywienie dla prelegentów, kombatantów i organizatorów
- przygotowanie i druk plakatów, zaproszeń, ulotek, bannerów
- przygotowanie i druk materiałów ze spotkań i sesji historycznych
- nagrywanie i montaż filmów z uroczystości i publikowanie ich w Internecie
Wydanie i rozprowadzanie nieodpłatnie po szkołach, bibliotekach i wśród młodzieży
broszur popularnonaukowych, naukowych i edukacyjnych:
- przepisywanie dokumentów
- korekta, redakcja merytoryczna, językowa i techniczna
- projekty graficzne, projekt okładki, indeksy
- druk i oprawa
- wysyłka do adresatów zadania
6. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami lub rachunkami
uproszczonymi.
Dane do faktur:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin
NIP: 712-327-57-55
7. Umowy o dzieło i zlecenie muszą być zawierane bezpośrednio z Fundacją
im. Kazimierza Wielkiego. http://fkw.edu.pl
Karol Wołek
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