
CO MA PIERNIK DO... POMAGANIA?  
Udekoruj piernik i pomóż Podopiecznym Fundacji Złotowianka. 

 

Zasady zabawy: 

1. Fundacja Złotowianka, zwana dalej FUNDACJĄ, dostarczy upieczone ciasto - piernik 

- uczestnikowi zabawy w terminie do 08.12.2021 r. Dopuszcza się możliwość 

przygotowania własnego piernika (pierniczków, piernikowego ciasta na blasze). 

2. Uczestnik zabawy, zwany dalej DEKORATOREM, zobowiązany jest do 

przygotowania dekoracji ciasta – produkty, niezbędne do udekorowania piernika, 

DEKORATOR organizuje we własnym zakresie, zgodnie z indywidualnym pomysłem 

i inwencją twórczą. 

3. Na udekorowanie i następnie dostarczenie piernika do fundacji (osobiście lub poprzez 

pocztę lub kuriera) DEKORATOR ma czas do 12.12.2021 r. 

DEKORATOR zobowiązany jest do zrobienia 2 zdjęć w trakcie dekorowania lub po 

udekorowaniu wypieku: 

- 1 zdjęcie gotowego, przyozdobionego piernika 

- 1 fotografia DEKORATORA z upiększonym piernikiem lub DEKORATORA 

podczas procesu dekoracji. 

4. Gotowy (upiększony) piernik DEKORATOR musi odesłać/dostarczyć do fundacji w 

takiej samej formie, w jakiej otrzymał go od Fundacji (zabezpieczony przed 

zniszczeniem podczas transportu). 

5. Wykonane pierniki powinny zostać podpisane na dopiętej do piernika kartce (imię i 

nazwisko wykowawcy / nazwa placówki, adres, numer telefonu) 

6. Udekorowane przez DEKORATORÓW pierniki zostaną następnie zlicytowane na 

Facebook’owej grupie pn. Licytacje Złotowianki, z której dochód przeznaczony jest 

na leczenie i rehabilitację podopiecznych fundacji Złotowianka. 

7. Licytacja pierników zacznie się 13.12.2021 r., a skończy 18.12.2021 r. o godzinie 

23.59. 

8. Odbiór wylicytowanych pierników przez zwycięzców licytacji odbywać się będzie od 

dnia 20.12.2021 r. do 21.12.2021 r. w HelpShopie – charytatywnym sklepie fundacji 

(Złotów, ul. Boh. Westerplatte 29) lub zostaną one wysłane pocztą w dniu 

20.12.2021r. (po okazaniu dowodu wpłaty lub uniszczeniu opłat w HelpShopie). 

9. Wszyscy DEKORATORZY proszeni są o udostępnienie informacji o zabawie i 

możliwości wylicytowania swego dzieła na grupie pn. Licytacje Złotowianki. 

10. W dniu otwarcia licytacji, tj. 13.12.2021 r., rozpoczną się dwa konkursy: 

a)  na najładniej udekorowany piernik (o zwycięstwie zdecyduje liczba głosów 

internautów - konkurs odbędzie się na portalu złotowskie.pl) 

b) na piernik, który w licytacji na Facebook’owej grupie Licytacje Złotowianki 

zostanie sprzedany za najwyższą cenę. 

Autorzy zwycięskich pierników otrzymają od fundacji Złotowianka nagrody – 

niespodzianki. 


