KONKURS „PRZEKAZUJESZ - WYGRYWASZ”
Edycja 2017
Wprowadzenie
Kampania „Jeden może dużo” ma na celu wsparcie uzdolnionej młodzieży poprzez stypendia i granty rozwojowe, które
młodzież może uzyskać w ramach 3 programów stypendialnych: Program Stypendiów Pomostowych (dla młodzieży
rozpoczynających studia wyższe), Festiwal Miasto Młodych Artystów (stypendia artystyczne dla młodzieży w wieku 1325 lat), Program Agrafka Agory - FFL (dla studentów wyróżniających się dodatkowymi pasjami). W ciągu 5 lat
działalności udało się, we współpracy z prywatnymi darczyńcami, samorządami gminnymi oraz ogólnopolskimi
programami pomocowymi objąć wsparciem ponad 120 młodych osób, którym ufundowaliśmy stypendia na łączną
wartość ponad 270 tys. złotych. W 2016 r. Fundacja uzyskała z kampanii „Jeden może dużo” łącznie 7383,80 PLN.

Zasady 2017
1. Zebrane środki z kampanii 1% „Jeden może dużo” Fundacji Fundusz Lokalny SMK, zwanej dalej „Fundacją”, w 100%
zostają przeznaczone na rzecz funduszu stypendialnego uzdolnionej młodzieży z terenu powiatu sandomierskiego,
tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.
2. Fundacja oświadcza, iż środki finansowe na nagrody konkursu pochodzą z przychodów innych niż kampania 1%, o
której mowa w pkt. 1.
3. W Konkursie udział mogą wziąć osoby, które w swoim formularzu PIT za rok 2016 wpisały nr KRS Fundacji to jest:
0000 402 564 oraz podały swoje dane adresowe niezbędne do przekazania nagrody.
4. Nagrodami w Konkursie są: bony na książki; czeki na obiady rodzinne; kupony na lokalne imprezy artystyczne; bony
na poradę prawną świadczone przez prawników Fundacji. Wybór typu nagrody określa zwycięzca. Wartość każdej
nagrody (bonu, czeku, etc) wynosi 50 PLN zaś łączna liczba rozlosowanych nagród wynosi 10;
5. W losowaniu nagród udział wezmą te osoby, których odpis z tytułu 1% wyniósł więcej niż 25 PLN;
6. Fundacja oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane w ramach konkursu zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w
celu przeprowadzenia konkursu (losowania zwycięzców) oraz przyznania zwycięzcom nagród, zaś informacja o
danych osobowych pochodzi od urzędu skarbowego, który przekazuje informację o wpłatach na konto Fundacji z
kwot z tytułu odpisów 1% od podatku PIT, zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. Fundacja przeprowadza losowanie nagród w terminie 14 dni od uzyskanej informacji od urzędu skarbowego (punkt
6).
8. Losowanie nagród ma charakter publiczny.
9. Ponadto informujemy, iż bez względu na to, kto wygra nagrodę w Konkursie, przede wszystkim wygrywają
młodzi zdolni, którzy dzięki stypendiom rozwojowym uzyskują szanse na rozwój swoich talentów.

„Bo jeden może dużo”!
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