
20,10,2020 Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Numer zbiórki 2019/3577/0R

M i nisterstwo Adm i n istracj i
i Cytryzacii

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz Wpełnia się dla zbiórek jr' ,rw3!ń7:{,łr!ff:x:.:"'dla tycft, które trwają dłużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2019-08-19 do 2020-02-18

Nazwa zbiórki Zbiorka Fundacji All ForAnimals na działalność statutową - wsparcie pańnerów -
schronisk

l. Dane doĘczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mieiscowość

3. Dane do kontaktu PoLsl(A
Kłai

Szczecin
Mieiseowość

Legnicka
Ulica

4

Nr domu

25b
Nr lokalu

7aĄ34
kod pocżlowv

668229043
Nr telefonu

Nr faksu

szymanski*marcin@poczta.onet.pl
e-mail

wwwallforanimals.net

Strona \NVWII

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin
lmie

Szymański
Nazwisko

89121012455
PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25bl4
Nr domu

25bl4
Nr lokalu

7a-134

Kod pocztowy

668229a43
Nr telefonu Nr faksu

al}foranimals@fi rma. pl

e-mail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresle sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pieniężnych
1109 PLN

2. Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

rrane środki pienięzne trafiły na konto lokacyjne fundacji, gdzie zostały dołączone
środkow ze zbiorek bezgotówkowych, za które zakupiono kojce dla zwierząt w
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Sprawozdanie z przeprow adzonej zbiórki publicznej

lll. lnformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki publicznei w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty zbiórki publicznel ogółem

(Kosfu ogółęm muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)
600,00 PLN

2. Koszty zwlązane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów,
wykozystanie spzętu itp.

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

Koszta organizacji obejmowały stworzenie 10 skarbonekwraz z etykietami iich
do punktów docelowych ( sklepy, biura, etc.)

lV. Podpis osoby składającej/pod pisy osób składających sprawozdanie
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n.la.2o2o

cu w Szczecinku. Skarbonki pozostawiono w miejscach docelowych do
zbierania środków.

600 PLN

0 PLN

4. Kosży administracyjne
0 PLN

5. Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

Marcin Szymański
lmie i nazwisko


