
                                                                          REGULAMIN
                                             Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
                           Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach 
                                                      14 stycznia (niedziela) 2018r. 

           Celem orkiestry będzie pozyskiwanie środków
                                        „DLA WYRÓWNANIA SZANS LECZENIA NOWORODKÓW”
           Komenda Hufca Związku Harcerstwa w Głubczycach  współpracuje z Młodzieżowym Domem 

Kultury w Opolu.
          - Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczyna się o godzinie 600 

a kończy o godz. 2000 tego samego dnia 
          - WOŚP współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie Powiatu Głubczyckiego,
          z drużynami i zastępami ZHP, nauczycielami, instruktorami i młodzieżą.
          Zachęcamy do różnorodnych innowacji i pomysłów. Każdy pomysł na wagę złota. 
          - Powołano sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który mieścić się będzie 

w Komendzie Hufca ZHP Głubczyce 
          Tel. 77 485 26 78, 603 536 913, 537 161 979
          Granie, kwestowanie odbędzie się 14.01.2018 zgodnie z regulaminem
           i zasadami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
          UWAGA!
          Rozliczenie odbędzie się w dniu 14.01.2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach 

ul. Kościuszki, sala nr 18 i sala nr 32. 
          OTWARCIE PUSZEK komisyjnie od godz. 1930 do godziny 2000

 - Po przeliczeniu puszki wypełniamy protokół zdawczy  podpisany przez właściciela puszki
 i komisję sztabu. 

          - Pieniądze po przeliczeniu wkładamy do specjalnych kopert, zamykamy wpisujemy imię 
i nazwisko i numer puszki.

          - Otrzymujemy protokół przekazania potwierdzony przez komisję sztabu 
          Uwaga Uwaga! wszystkie puszki muszą wrócić do sztabu WOŚP od 1930 do 2000  
          w dniu 14.01.2018r.
          - Tego samego dnia waz z protokołami zebrane pieniądze zostaną przewiezione do sztabu 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Opolu do godz. 2000

          Sztab WOŚP w Głubczycach życzy miłej współpracy, dobrego wyniku i satysfakcji, 
          wszak gramy i kwestujemy w jakże ważnej dla nas sprawie.

                                                                                                   Z harcerskim pozdrowieniem 
                                                                                                                    Czuwaj!

          Potwierdzam ze otrzymałem regulamin Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

                                                                            
                                                                            Podpis ............................................
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- Po przeliczeniu puszki wypełniamy protokół zdawczy podpisany przez właściciela puszki
 i komisję sztabu. 
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Sztab WOŚP w Głubczycach życzy miłej współpracy, dobrego wyniku i satysfakcji, 
wszak gramy i kwestujemy w jakże ważnej dla nas sprawie.
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