Ogólne zasady przystąpienia do akcji:
Skrzyneczkę można kupić lub otrzymać od nas za darmo. Darmowe skrzyneczki i podpaski kierujemy
głównie do miejsc pomocowych, czyli miejsc, których nie stać na jej kupno i wyposażenie. Na to
głównie przeznaczamy nasz fundacyjny budżet.
Jesteśmy fundacją polegającą głównie na Darczyńcach, więc darmowe skrzyneczki kierujemy przede
wszystkim do miejsc pomocowych, na więcej nie mamy budżetu. Skrzyneczka kosztuje 84.99 zł +
koszt wysyłki. Jej wymiary to: 25 cm długości i szerokości, 20 cm głębokości, otwiera się za pomocą
“kliknięcia”.
Jeżeli dane miejsce nie może pozwolić sobie na zakup, bardzo prosimy o kontakt mailowy:
rozowaskrzyneczka@gmail.com
Poniżej znajduje się instrukcja zamówienia, zamówień dokonuje się bezpośrednio u producenta.
Nasza fundacja nawiązała współpracę z firmą Supron 3, która produkuje skrzyneczki na potrzeby
akcji. Cała kwota za zakup skrzyneczki trafia na konto producenta, my jako Fundacja nie
sprzedajemy skrzyneczek.
Gdy skrzyneczka znajdzie się w danym miejscu, dołączymy lokalizację do naszej różowej sieci i
mapki: https://tiny.pl/769fp
Z ważnych informacji: skrzyneczka nie powinna stać pusta, więc ważne jest jej regularne doglądanie,
w szkole na przykład odpowiada za to zazwyczaj Dyrekcja i/lub Rada Rodziców. W razie problemów
z zaopatrzeniem służymy pomocą. Chętnie przekażemy namiary na naszego zaprzyjaźnionego
producenta polskich podpasek z preferencyjnymi cenami.
Dodatkowo, skrzyneczka powinna wisieć na takiej wysokości, aby osoby z niepełnosprawnością
ruchową miały do niej dostęp.
SZKOŁY: W szkole na powieszenie skrzyneczki jest wymagana (ustna) zgoda Dyrekcji. Wzór pisma,
którym można się posiłkować przy wnioskowaniu o zgodę, jest do pobrania tutaj: KLIK!

DZIĘKUJEMY!
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy:
rozowaskrzyneczka@gmail.com

Instrukcja zamówienia
Koszt skrzyneczki to 84,99 zł brutto
Koszt skrzyneczki z przeznaczeniem „na zewnątrz” (blacha ocynkowana + uszczelka
do drzwi) to 110,00 zł brutto.
Producentem skrzyneczek w ramach akcji Różowa Skrzyneczka jest firma :
PPUH “SUPRON 3” Sp. z o.o. ul. Sadownicza 6, 26-600 RADOM

SZKOŁY oraz POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1. Prosimy o przesłanie zamówień oraz danych do faktury (w tym: nazwa nabywcy,
nazwa odbiorcy), adres email oraz numer telefonu do:
Agnieszka Sowińska
e-mail: sklep@supron.pl
tel. 603 770 190
2. Forma płatności – Przelew 14 dni - Faktura zostanie dołączona do przesyłki.
3. Dostawa skrzyneczki/skrzyneczek będzie realizowana przez firmę „Supron 3”
Koszt wysyłek:
1-4 szt. – 25,00 zł netto
5-8 szt. – 100,00 zł netto
9-30 szt. – 120,00 zł netto
od 31 szt. – wysyłka na koszt Supron 3
4. Naklejka z logo Różowej Skrzyneczki – w środku skrzyneczki
5. Prosimy o przesłanie informacji o złożonym zamówieniu na adres :
rozowaskrzyneczka@gmail.com.
Jeśli mają Państwo jakichkolwiek pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy:
rozowaskrzyneczka@gmail.com lub telefoniczny: +48 785 868 676 Bożena Powaga

WAŻNE !!!
Dla Rady Rodziców wystawiane są tylko paragony fiskalne.

Osoby fizyczne NIE prowadzące działalności gospodarczej oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
(oprócz szkół i pozostałych jednostek budżetowych)
1. Prosimy o przesłanie zamówień oraz danych do faktury (w tym: nazwa nabywcy,
nazwa odbiorcy), adres email oraz numer telefonu do:
Agnieszka Sowińska
e-mail: sklep@supron.pl
tel. 603 770 190
2. Forma płatności – za pobraniem, czyli płatności kurierowi przy odbiorze.
Prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu.
3. Dostawa skrzyneczki/skrzyneczek będzie realizowana przez firmę „Supron 3”
Koszt wysyłek :
1-4 szt. – 30,75 zł brutto
5-8 szt. – 123,00 zł brutto
9-30 szt. – 147,60 zł brutto
od 31 szt. – wysyłka na koszt Supron 3
4. Naklejka z logo Różowej Skrzyneczki – w środku skrzyneczki
5. Prosimy o przesłanie informacji o złożonym zamówieniu na adres :
rozowaskrzyneczka@gmail.com.
Jeśli mają Państwo jakichkolwiek pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy:
rozowaskrzyneczka@gmail.com lub telefoniczny: +48 785 868 676 Bożena Powaga

Zwracamy się z prośbą o umieszczanie skrzyneczek tak,
aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

