Zmiany w związku z przesunięciem terminu 29. Finału WOŚP
Zmiany w terminach wprowadzone w związku ze zmianą daty 29. Finału obejmą:
1. Nowy termin 29. Finału – 31 stycznia 2021 roku.
2. Terminy dostarczenia kompletu dokumentów niezbędnych do wydruku ID wolontariuszy:
- 5 stycznia 2021 roku (data stempla pocztowego lub przesłania skanu) w przypadku wysyłki
dokumentów,
- 27 stycznia 2021 roku w przypadku osobistego przyjazdu do Fundacji (po wcześniejszym
umówieniu terminu) – Sztaby przyjmujemy w terminach: do 23 grudnia, 18-23 stycznia,
25-27 stycznia.
3. Możliwość organizacji Imprez Zamkniętych zostaje przedłużona do 31 stycznia 2021 roku.
4. Możliwość działania Sztabowych Puszek Stacjonarnych zostaje przedłużona do
31 stycznia 2021 roku (rejestracja do 29 stycznia 2021 roku):
- dla nowo wprowadzanych dostępna jest nowa data końcowa,
- dla wszystkich dotychczas wprowadzonych automatycznie zmienimy daty końcowe na
terminy wydłużone o 21 dni – konieczne będzie wygenerowanie nowego zezwolenia i
dostarczenie go do miejsca, w którym puszka się znajduje (nowe zezwolenia będą dostępne
do pobrania najpóźniej od 30 grudnia 2020 roku).
5. Wyniki ankiety bankowej pojawią się w Bazie Szefa Sztabu w zakładce Bank do 30 grudnia
2020 roku i będą oparte o wcześniejsze deklaracje z przesunięciem terminów o 21 dniu (będą
odnosić się do nowej daty Finału) – będzie możliwe zaakceptowanie lub korekta propozycji.
6. Regulaminy, druki, instrukcje, procedury, które zawierają daty i terminy ulegające zmianie
zostaną skorygowane i udostępnione w BSS oraz na naszych stronach internetowych do dnia
23 grudnia 2020 roku.
7. Termin rozliczenia Sztabu w rozumieniu uzupełnienia dokumentacji w BSS i przesłania jej do
siedziby Fundacji zostaje przeniesiony na 21 lutego 2021 roku (decyduje data stempla
pocztowego).
8. Plakaty, puszki, identyfikatory – te materiały nie ulegają zmianie i będą obowiązywały w
postaci dotychczasowej (istnieje możliwość samodzielnej korekty daty na plakatach). Puszka i
identyfikator musi pozostać bez zmian – zabroniona jest samodzielna edycja tych materiałów.
9. eSkarbonki – termin działania zostaje przedłużony do 1 lutego 2021 roku (włącznie).
10. Allegro – w związku z potrzebą wprowadzenia modyfikacji po stronie operatora informacje
dotyczące aukcji zostaną podane w osobnym komunikacie.

Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

