
 Fond Sidus, z.ú. 
NÁVOD K REALIZACI VE ŘEJNÉ SBÍRKY PRO OBDOBÍ OD 1.2. DO 15. 06. 2016 

Přečtěte a uschovejte! 
 
1) Zahájení a pr ůběh sbírky na Vaší škole  
- zkontrolujte po čty dodaných p ředmětů – nesedí-li, kontaktujte nás  
- vyvěste letáky  spolu s informací, u koho lze předměty zakoupit 
- využijte školních rozhlas ů k informování žáků a studentů o sbírce 
- doobjednejte –  potřebujete-li více předmětů, kontaktujte nás 
 
2) Ukončení sbírky  
 Platba 
Složenka typu A 
- předvyplněná složenka je součástí zásilky, stačí pouze doplnit výši vybrané částky 
- uschovejte si úst řižek od složenky pro p řípadnou kontrolu správnosti platby  
 
Převod z ú čtu 
- pošlete vybranou částku přímo na sbírkový účet; č.ú. 1573333157/0300 
- jako variabilní symbol  použijte číslo uvedené na dodacím listu  nebo na předvypln ěné 
složence  
  
Faktura  
- řada škol financuje předměty z vlastních zdroj ů jako výukový materiál, odměny na 
různé akce apod. 
- fakturu Vám zašleme na vyžádání  
 Vrácení p ředmětů 
- v případě, že se Vám nepodařilo prodat všechno objednané zboží, odešlete zbylé 
předměty zpět spolu s vypln ěným dodacím listem  na naši adresu (viz DŮLEŽITÉ 
KONTAKTNÍ INFORMCE ) 
 

Poplatky spojené s realizací sbírky: 
- složenka: 29 Kč – můžete odečíst z vybrané částky nebo  si ponechat 1 předmět 
- poštovné za vrácení zbylých předmětů (orienta ční ceny ) - můžete odečíst z vybrané 
částky nebo  si ponechat 1- 2 předměty  
  
          Do 20 předmětů (pevná obálka, rozměr max 35x25x2cm) � obyčejné psaní � 27 Kč 
 Nad 20 předmětů (balík do 2 kg) � obyčejný balík � 74 Kč 
            (balík do 5 kg) � obyčejný balík  � 81 Kč 
  
 
3) Certifikát  
Po připsání platby na sbírkový účet Fondu Sidus obdržíte elektronicky certifikát dárce a 
dokument do výro ční zprávy.  
 
DŮLEŽITÉ KONTAKTNÍ INFORMACE                                                                    
Web:  www.fondsidus.cz 
E-mail:           slovackova@fondsidus.cz  
Telefon: 283 843 140 
Mobil:           739 658 822 
Adresa: Fond Sidus, z.ú. 
              Primátorská 40 
              180 00 Praha 8 
Číslo sbírkového účtu: 1573333157/0300, vedený u ČSOB, a.s. 


