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Regulamin IV Edycji Wyzwania #17MilionówGroszy 
 

1. Organizatorem IV Edycji Wyzwania #17MilionówGroszy jest Fundacja Kolorowy Świat. Fundacja 

Kolorowy Świat jest organizacją pożytku publicznego działającą w sferze ochrony zdrowia i edukacji od 

2003 roku. Każdego miesiąca w Ogólnopolskim Kolorowym Centrum zapewnia bezpłatną rehabilitację  

450 dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wadami rozwojowymi, natomiast prowadzone 

przez Fundację Kolorowe Przedszkole i Szkoła każdego dnia ponad 100 dzieci przygotowuje do 

samodzielnego życia w społeczeństwie. 

2. Wyzwanie #17MilionówGroszy jest częścią organizowanej od 2015 roku Ogólnopolskiej Kampanii 

Społecznej #17milionów i będzie odbywało się na terenie całej Polski od 1 do 31 października 2022r. 

3. W ramach wyzywania #17MilionówGroszy lokale gastronomiczne, firmy gastronomiczne oraz firmy  

z branży e-commerce przystępujące do IV Edycji Wyzwania #17MilionówGroszy deklarują przekazanie 

darowizny na rzecz rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzonej przez Fundację 

Kolorowy Świat. 

4. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 do 20.11.2022 z dopiskiem 

#17MilionówGroszy + nazwa firmy/lokalu. 

5. Zgłoszenie chęci udziału w Wyzwaniu #17MilionówGroszy należy przesłać mailowo na adres 

d.widawska@kolorowyswiat.org do 22 września 2022r. 

6. Fundacja Kolorowy Świat udostępni firmom i lokalom gastronomicznym biorącym udział w wyzwaniu 

wersję elektroniczną plakatu, który będzie promował Wyzwanie #17MilionówGroszy. 

7. Lista firm i lokali biorących udział w Wyzwaniu #17MilionówGroszy zostanie opublikowana na stronie 

 www.17milionow.pl oraz oficjalnym wydarzeniu na Facebooku. 

8. Logo firmy lub lokalu, który weźmie udział w Wyzwaniu #17MilionówGroszy zostanie umieszczone na 
stronie https://17milionow.pl/pl/strona-glowna/wyzwanie-17milionowgroszy w zakładce Firma na Medal na 
okres 12 miesięcy. 

9. Firma lub lokal biorące udział w Wyzwaniu #17MilionówGroszy otrzyma Tytuł: Firma na Medal. Tytułem 

tym będzie mogła się posługiwać w swoich materiałach promocyjno-informacyjnych. Graficzne logo: 

Firma na Medal, Dyplom: Firma na medal oraz naklejkę do oznakowania lokalu, firma biorąca udział w 

wyzwaniu otrzyma w ciągu 14 dni po dokonaniu wpłaty na konto Fundacji. 

10. Firma lub lokal biorące udział w  Wyzwaniu  #17MilionówGroszy  mogą  umieścić  informację  o  udziale  

w  nim w następujących materiałach: strona internetowa, Facebook, Instagram, Twitter, ulotki oraz plakaty. 

Fundacja Kolorowy Świat nie pokrywa kosztów produkcji i wykorzystania materiałów informacyjnych 

poniesionych przez lokal. 
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11. Fundacja Kolorowy Świat zastrzega sobie prawo  odmowy lokalowi  gastronomicznemu lub firmie  wzięcia  

udziału w Wyzwaniu #17MilionówGroszy. 

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: d.widawska@kolorowyswiat.org 
telefonicznie: 42 640 67 09. 


