
Witamy w elektronicznym generatorze wniosków zgłoszeniowych.   

Instrukcja do wypełnienia wniosku: 

Krok 1. Przejdź do generatora http://dobroczyncaroku.pl/konto 

 

Załóż konto w oparciu o następujące dane: 

Adres email 

Jaki typ instytucji reprezentujesz? 

 

Następnie zaakceptuj Regulamin i przejdź na podany przez Ciebie adres email, aby dokooczyd 

rejestrację.  

 

Krok 2. Ustaw obowiązujące hasło, zaloguj się i wprowadź swoje dane: 

Imię 

Nazwisko 

Telefon 

 

Krok 3. Następnie wprowadź dane osoby/instytucji, w imieniu której zgłaszasz firmę/fundację firmy 

do Konkursu.  

 

„Zapisz dane” i przejdź w panelu bocznym do „złóż wniosek”. Wybierz „uzupełnij”, aby przejśd do 

wypełniania wniosku zgłoszeniowego. 

Wypełnij NIP zgłaszanej firmy/fundacji firmy i przejdź dalej. 

 

Krok 3. Wypełnij wniosek, wyślij i zapisz potwierdzenie jego złożenia na Twoim komputerze. Prosimy 

o wydrukowanie go, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną na adres organizatora Konkursu do 31 

stycznia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

Uwaga! Cały wniosek wraz z załącznikami (jak np. zdjęcia, skany artykułów prasowych, dokumenty) 

składany jest wyłącznie drogą elektroniczną. Warunkiem jego zaakceptowania jest jednak wysłanie 

wydrukowanego potwierdzenia do biura Konkursu (po zakooczeniu wypełniania wniosku). 

 

Jeżeli chcesz obejrzed złożony wniosek przejedź do „Twoje wnioski” 

 

Niezbędne informacje: 

Dla Paostwa wygody możliwe jest zapamiętanie częściowo wypełnionego wniosku i uzupełnienie 

brakujących informacji w późniejszym terminie. 

W zależności od charakteru, w pytaniach wielokrotnego wyboru możliwe jest wskazanie jednej bądź 

kilku adekwatnych odpowiedzi. 

We wniosku elektronicznym prosimy o wypisanie listy załączników.  

Po wypełnieniu całego wniosku zgłoszeniowego prosimy o zatwierdzenie i „wysłanie wniosku” oraz 

zapisanie potwierdzenia złożenia wniosku swoim komputerze.  

 

Przypominamy, iż potwierdzenie złożenia wniosku, podpisane przez osobę składającą go, powinno 

zostad przesłane pocztą na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 31 stycznia 2012 r. 

(decyduje data stempla pocztowego). 

http://dobroczyncaroku.pl/konto
http://dobroczyncaroku.pl/edition?show=regulamin


 

 

UWAGA!  

Prosimy o uważne i rzetelne wypełnienie wszystkich pól we wniosku. 

Numer telefonu oraz faksu prosimy podad w jednym ciągu liczbowym (np. 228465384) 

W przypadku stron internetowych prosimy używad następującego wzoru 

http://www.dobroczyncaroku.pl 

 

Każdy z wniosków jest podzielony na kilka kroków. Jeżeli w danym momencie wypełnienia wniosku 

zechcą Paostwo opuścid wniosek i zachowad wcześniej wypełnione informacje - prosimy o użycie 

przycisku „Zapisz kopię roboczą”. Wtedy też automatycznie zachowuje się wersja robocza wniosku, 

którą można wielokrotnie edytowad.  

 

 

 


