Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele szkoły!
Serdecznie Państwu dziękuję za wsparcie naszej szkoły w akcji FaniMani.pl
Na dzień dzisiejszy, dzięki Państwu, zebraliśmy już 134,97 zł. Wszystkie zebrane fundusze
przeznaczymy wyłącznie na rzecz uczniów naszej szkoły.
Uprzejmie dziękuję i proszę Państwa o dalsze wsparcie. Zapraszam też wszystkich, którzy
robią zakupy przez internet do przyłączenia się do akcji. Państwa to nic nie kosztuje, my
zyskujemy fundusze, które przeznaczymy na potrzeby uczniów.
Poniżej pełen opis akcji.
Z poważaniem
Tomasz Runowski
dyrektor szkoły

Strona naszej szkoły na portalu FaniMani.pl:
https://fanimani.pl/sp3szamotuly
NAZWA PROFILU: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach
Opis akcji:
W obecnych czasach coraz więcej osób dokonuje zakupów przez internet, powstaje coraz
więcej sklepów i portali internetowych, gdzie możemy kupować różnego rodzaju rzeczy i usługi.
Dzięki portalowi FaniMani.pl część wydanych przez Państwa pieniędzy na zakupy
internetowe wróci na konto Rady Rodziców naszej szkoły, zaś pieniądze zostaną wydane wyłącznie na
potrzeby uczniów.
Jeśli robicie zakupy w sklepach internetowych, prosimy Was Państwo o wsparcie uczniów
naszej szkoły.
Jak wspomóc szkołę:
UWAGA: Najlepszym sposobem jest zainstalowanie dostępnej na stronie FaniMani.pl przypominajki,
którą należy zainstalować jako rozszerzenie do przeglądarki internetowej.
Już w wynikach wyszukiwania zobaczymy, który sklep umożliwia wsparcie wybranej organizacji.
Równocześnie po wejściu na sklep internetowy przypominajka podpowie o możliwości wsparcia
organizacji zarejestrowanych na FaniMani.pl . Jest to wersja bardziej uproszczona (ZALECANE!).
1. Przed każdym zakupem w Internecie wchodzimy na stronę:
www.fanimani.pl/sp3szamotuly
2. Klikamy w zakładkę: Wspieraj nas
3. Schodzimy na dół strony i wybieramy zakładkę: Lista sklepów
4. Wybieramy sklep internetowy, w którym chcemy zrobić zakupy (przekierowanie na
stronę sklepu następuje automatycznie).
5. Możemy założyć konto na portalu FaniMani.pl lub kupujemy bez logowania
6. Robimy zakupy
7. Będziemy szczęśliwi, jeśli przekażecie Państwo informację rodzinie, znajomym,
współpracownikom i poprosicie o wsparcie naszej szkoły.

Lista sklepów, gdzie można dokonywać zakupów:
https://fanimani.pl/sklepy
Wartość darowizny:
1. Wartość darowizny zostanie wyliczona automatycznie, zgodnie z warunkami sklepu
i zostanie przekazana na subkonto naszej szkoły na FaniMani.pl
2. Sklepy internetowe zastrzegają sobie określony czas na potwierdzenie transakcji
i wypłatę środków. Ta procedura trwa od 30 do 60 dni.
3. Wypłatę zebranych środków na wskazane konto bankowe można zlecić na końcu każdego
kwartału, pod warunkiem, że łączna wartość uzbieranych za pośrednictwem FaniMani
środków przekroczy 100 zł.

