
  

odLOTTOwa jazda  

zgłoś swoją inicjatywę, wykręć kilometry na rowerze i wygraj nagrodę  

w postaci dofinansowania Twojego projektu w wysokości 100 000 zł!!!  

Nie czekaj! Przygotuj swój projekt i zgłoś go do nas! 

Start: 4 czerwca 2018 r., godz. 12.00 

 

Fundacja LOTTO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „odLOTTOwa jazda”. Konkurs adresowany jest do: 

1) organizacji non-profit, które prowadząc swoją działalność skupiają się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, 

nie kierując się osiągnięciem zysku, organizacji i instytucji działających na rzecz dobra publicznego, 

2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednak nie nastawionych na osiąganie zysku. 

Jak wziąć udział w konkursie? To proste! 

 wejdź na stronę Fundacji LOTTO – http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/ 

 zarejestruj się i złóż wniosek, wypełniając formularz konkursowy, 

 wyślij formularz i otrzymaj potwierdzenie, że został on zarejestrowany. 

 

Konkurs składa się z 2 etapów: 

Etap 1 – od 4 czerwca od godz. 12.00 do 15 czerwca 2017 r. do godz. 11:59 

polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektów musi być 

zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Minimalny budżet projektu zgłoszonego w konkursie to 100.000 zł + 10%.  

Szczegóły w regulaminie. 

O kwalifikacji do drugiego etapu Konkursu decyduje kolejno:  

1. kolejność zgłoszeń wniosków złożonych przez stronę Fundacji www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda / 

2. ocena merytoryczna wniosków przez powołaną Komisję.  

W przypadku, gdy w finale znajdą się dwie różne organizacje z tej samej miejscowości, kwalifikację uzyska tylko jedna z nich – 

ta, która pierwsza złożyła wniosek.  

Ogłoszenie wyników I etapu już 26 czerwca 2018 r. 

Lista organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie dostępna na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 

 

Etap 2 – rywalizacja właściwa od 1 lipca do 15 września 2018 r. 

Polega na pokonywaniu kilometrów na rowerze. Każda z pięćdziesięciu organizacji zakwalifikowanych do 2. etapu będzie miała 

za zadanie zaangażować jak najwięcej osób do akcji i wyjeżdżania kilometrów na rowerze, na rzecz danej inicjatywy.  

7 pierwszych organizacji, które osiągną najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych kilometrów na rowerze) otrzyma 

nagrody pieniężne w postaci dofinansowania zgłoszonych projektów. 

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/
http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/
http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/


Ogłoszenie wyników Konkursu już 18 września 2018 r. 

Wręczenia nagród dla organizacji nastąpi podczas eventu na Służewcu w Warszawie w dniu  30 września 2018 r. 

 

Nagrody: 

I miejsce –dofinansowanie projektu w kwocie 100 000 zł 

II miejsce - dofinansowania projektu  w kwocie 80 000 zł  

III miejsce - dofinansowania projektu  w kwocie 60 000 zł  

IV miejsce –dofinansowania projektu  w kwocie 50 000 zł  

V miejsce –dofinansowania projektu  w kwocie 40 000 zł  

VI miejsce –dofinansowania projektu  w kwocie 30 000 zł  

VII miejsce –dofinansowania projektu  w kwocie 20 000 zł  

 

Więcej informacji na: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/   

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie w konkursie! 

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/

