
Akcja „WATOTO” – pomoc dzieciom Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku suahili „dzieci Afryki”)

D E K L A R A C J A

imię: .............................................................. nazwisko: ...................................................................................

ulica: ......................................... nr domu: .............. nr mieszkania: ............... kod pocztowy: ..........................

miejscowość: ................................................ telefon (z numerem kierunkowym): ............................................

e-mail: ..........................................................................  zawód: ..........................................................
(jeżeli godzą się Państwo otrzymywać bieżące informacje e-mailem)

Uwaga! Przed wypełnieniem dalszej części prosimy o zapoznanie się z treścią drugiej strony niniejszego
formularza.

 Deklaruję,  że będę regularnie  pokrywać koszty nauki  i  utrzymania lub samej  nauki
ucznia/studenta – zgodnie z deklaracją na drugiej stronie formularza:

– przez ............ lat, w równowartości ............ euro na rok szkolny/akademicki.
Kwoty wpłacane w złotówkach będę zmieniać wraz ze zmianami kursu euro.

Sugerujemy wpłaty w stałej wysokości. Wszystkie wpłaty z danego miesiąca fundacja przelicza
na euro według kursu „sprzedaż” (w banku, w którym ma konto) w pierwszym dniu roboczym
następnego  miesiąca.  Ewentualne  nadpłaty  przechodzą  na  następny  miesiąc  i  będą
wykorzystane do pokrycia ewentualnych niedopłat powstałych na skutek wzrostu kursu euro.

 W  powyższym  okresie  deklaruję  wpłaty  na  pokrycie  kosztów  administracyjnych
w wysokości 48 zł rocznie (4 zł miesięcznie).

Z  wpłat  na  administrację  fundacja  pokrywa  koszty:  znaczków  pocztowych,  rachunków
telefonicznych,  zakupu  i  konserwacji  sprzętu  biurowego,  materiałów i  przyborów biurowych,
usług drukarskich, zdjęć dzieci, miejsca w internecie na stronę www itp.

 Pieniądze będę przekazywać –

raz na rokraz na pół rokuraz na kwartałraz na miesiąc
z góry, na konto bankowe fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez fundację Watoto – Dzieci Afryki (z siedzibą
w Zalesiu  Górnym k.  Warszawy przy  ul.  Poranku 6)  wyżej  przeze mnie  podanych
moich  danych  osobowych,  zgodnie  z  ustawą  z  29.08.1997  o  ochronie  danych
osobowych, w celu prowadzenia akcji „Watoto” i informowania mnie o jej przebiegu.

Informujemy, że przysługuje Państwu ustawowe prawo do wglądu w treść przetwarzanych przez
fundację Państwa danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podpisana przez Państwa deklaracja jest zobowiązaniem moralnym, a nie prawnym. Oznacza to, że dla
Państwa ewentualne zaprzestanie wpłat nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Dla ucznia  może
to  oznaczać  utratę  nadziei  na  lepsze,  godne  życie.  Toteż  w  wypadku  rezygnacji  przed  upływem
zadeklarowanego okresu, bardzo prosimy zawiadomić nas o tym z wyprzedzeniem, tak byśmy mieli czas na
znalezienie dla ucznia innego opiekuna.

Miejscowość i data: ................................................... Podpis: ........................................................



Prosimy Państwa o odpowiedź na następujące pytania:

1. Ucznia jakiej szkoły decydują się Państwo otoczyć opieką – i przez jak długi czas?
Prosimy o wpisanie poniżej  deklarowanego przez Państwa okresu opieki  – w wierszu odpowiednim dla
wybranego kraju, rodzaju szkoły i sytuacji podopiecznego. 
Uwaga!  Jeżeli  zdecydują  się  Państwo  na  opiekę  nad  więcej  niż  jednym  uczniem,  prosimy  –  poza
zaznaczeniem tego w poniższej tabeli – o dodatkową informację w punkcie 4. 

Kraj,
rodzaj szkoły,

sytuacja ucznia:

Stawka w euro Okres opieki: 
(prosimy wpisać

w wybranym
wierszu)

na rok
szkolny

/akademicki:

miesięczna
przy rozbiciu

stawki rocznej
na 12 rat:

Kamerun 
– szkoła średnia: gimnazjum 4 lata + liceum 3 lata
– szkoła zawodowa: 2 lata lub technikum: 4 lata

168 euro
168 euro

 14 euro
 14 euro

..... (od 1 do 7 lat)

Kongo Dem. lub Rwanda 
– szkoła średnia dla ucznia z biednej rodziny
– szkoła średnia dla sieroty lub półsieroty

156 euro
180 euro

13 euro
15 euro

..... (od 1 do 6 lat)

Kongo Dem. lub Rwanda 
– szkoła zawodowa 144 euro 12 euro ..... (2 lata)

Rwanda 
– utrzymanie w internacie całorocznym niewidomego ucznia
   szkoły podstawowej

252 euro 21 euro ..... (od 1 do 6 lat)

RPA
– szkoła muzyczna dla ucznia niewidomego 144 euro 12 euro ..... (od 1 do 5 lat)

RPA 
– szkoła średnia – zawodowa dla ucznia niewidomego 168 euro 14 euro ..... (od 1 do 5 lat)

Syberia
– świetlica dla ucznia szkoły podstawowej lub średniej  180 euro 15 euro ..... (od 1 do 6 lat)
Afryka lub Syberia
– szkoła wyższa (stawka zależna od uczelni/kierunku studiów)

 ..... ..... .....

Tanzania 
– wsparcie finansowe dla mieszkańca „Wioski Miłosierdzia” 108 euro 9 euro ..... (2 lata)

2.  Czy  mają  Państwo  możliwość  odbierania  listów  (od  podopiecznego  z  Konga  lub
Kamerunu) w jęz. francuskim? taknie

3. Czy mają Państwo możliwość odbierania listów (od podopiecznego z Rwandy, RPA lub
Tanzanii) w jęz. angielskim? taknie

4. Inne Państwa uwagi, propozycje, oczekiwania:

Niniejszy formularz prosimy wypełnić obustronnie i przesłać na adres:
Watoto – Dzieci Afryki, ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne

Konto fundacji: mBank O.K/Warszawa – nr 43 1140 1010 0000 5839 2900 1001

W razie jakichkolwiek pytań prosimy telefonować:  22 756 58 50  lub  505 44 99 15


