Milá zodpovedná osoba,
máš pred sebou prihlášku na koledovanie, ktorá je podmienkou účasti na koledníckej zbierke Dobrá novina. Venuj
prosím pozornosť pravidlám Dobrej noviny, ktoré sa podpisom prihlášky zaväzuješ dodržať. Pravidlá vychádzajú zo
Zákona o verejných zbierkach, ktorý má prispieť k prehľadnosti, kontrolovateľnosti a väčšej dôvere voči zbierkam.
Ministerstvo vnútra SR zapísalo konanie zbierky a stanovilo nasledujúce podmienky:









osoba poverená vykonávaním zbierky vo farnosti – zodpovedná osoba (ZO) musí mať dovŕšený vek 18 rokov
ZO sa na požiadanie preukazuje písomným poverením podpísaným zástupcom eRka a opatreným odtlačkom
pečiatky.
Písomné poverenie vystavuje sekretariát eRka / Dobrej noviny na základe obdržanej prihlášky na koledovanie. Osoby
poverené vykonávaním zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú bydlisko v obci, kde sa má
zbierka konať
v každej koledníckej skupinke, kde nie je osobne prítomná zodpovedná osoba, musí byť sprevádzajúca osoba.
Sprevádzajúca osoba má minimálne 15 rokov a je označená. Kartičky budú súčasťou propagačných materiálov.
dobrovoľné príspevky od darcov na stanovený účel zbierky je povolené vyberať do uzavretých prenosných
a stacionárnych pokladničiek, označených originálnym preukazom Dobrej noviny, s názvom obce a číslom
pokladničky (napr. Zázrivá - č. 1, Zázrivá č. 2.)
je povolené zbierať fin. prostriedky na účel zbierky v priestoroch právnických osôb, výlučne s ich predchádzajúcim
písomným povolením
po ukončení zbierky vyhotoví zodpovedná osoba zápisnicu, ktorú podpíšu dve osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov, jej
originál alebo scan odošle na stredisko eRka alebo emailom na dn@erko.sk
vyzbierané príspevky je potrebné odoslať/vložiť na účet verejnej zbierky do 5 dní po skončení koledovania vo
farnosti, číslo účtu IBAN SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX (Tatra banka), najneskôr do 11.
januára 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIHLÁŠKA NA KOLEDOVANIE
DOBRÁ NOVINA - 26. ROČNÍK
koledovanie detí spojené so zbierkou pre potreby núdznych v krajinách rozvojového sveta
organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Diecéza: ………………………..................................................................................…….……........................
Farnosť: ………………………..................................................................................……....…….....................
(vypíš iba tie farnosti a filiálky, kde budete koledovať)

Filiálka/-ky:………………………..................................................................................…….……...................
Dekanát: :………………………..................................................................................…….……......................
Zodpovedná osoba:
Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................
Dátum narodenia: ...........................................................
Číslo OP: .......................................................
Ulica a číslo domu: ...........................................................
PSČ a mesto..................................................
Tel. č./mobil: …………………........................................…......
Email: ...........................................................
Absolvoval/a som Kurz pre nové zodpovedné osoby v minulosti
□ áno
S Dobrou novinou:
□ sme už koledovali …… rokov

□ nie
□ budeme koledovať prvýkrát

Správca farnosti (meno): ………………...……..........................................................................................................
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si vedomý/á povinností súvisiacich so zbierkou Dobrá novina. Počas koledovania
budem dodržiavať zásady Dobrej noviny i podmienky stanovené v povolení zbierky, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra SR.

....................................
Dátum

.............................................
podpis Zodpovednej osoby

..........................................
podpis správcu farnosti

„Vyššie podpísaná osoba svojím podpisom dáva v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dobrovoľne výslovný súhlas
občianskemu združeniu eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a dátum narodenia, číslo OP, emailová adresa,
telefónne číslo pre účely organizovania verejnej zbierky Dobrá novina - 26. ročník v rozsahu ako to vyžaduje zákon. Súhlas udeľuje na dobu 18 mesiacov. Zároveň vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv
vyplývajúcich zo zákona a že bola náležitým spôsobom poučená ako dotknutá osoba.“

Vyplnené obidve strany zašlite na eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 alebo
ako čitateľný sken na dn@erko.sk. Ďakujeme!

VNÚTORNÉ ZÁSADY DOBREJ NOVINY
1. Dobrá novina prebieha v jednotlivých prihlásených farnostiach so súhlasom a v spolupráci so správcami farnosti.
Kontaktná osoba pre Dobrú novinu za farnosť – staršia ako 18 rokov – sa nazýva zodpovedná osoba.

2. Koordináciu a priebežný informačno-metodický kontakt so zodpovednými osobami z jednotlivých prihlásených
farností zabezpečuje kancelária Dobrej noviny na stredisku eRka v Bratislave.

3. Verejnosť i koledníci sú oboznámení s cieľmi Dobrej noviny a s projektmi, na ktoré je verejná zbierka určená.
4. Kolednícke skupiny sa po organizačnej i obsahovej stránke na koledovanie pripravujú s použitím materiálov Dobrej
noviny. Po všestrannej príprave zabezpečia dôstojný priebeh koledovania v duchu ohlasovania radostnej zvesti
narodenia Pána Ježiša a myšlienok solidarity a pomoci núdznym.

5. Vyzbierané finančné prostriedky sú určené len na podporu projektov Dobrej noviny a súvisiace náklady programu
Dobrá novina (nie je možné vykoledované prostriedky ani ich časť použiť na iný účel).

6. Po uzavretí ročníka Dobrej noviny sú koledníci, darcovia a širšia verejnosť oboznámení s výsledkami a s použitím
finančných prostriedkov Dobrej noviny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJEDNÁVKA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV:
Počty odhadni, v prípade potreby ich môžeš telefonicky alebo emailom spresniť.
Predpokladám, že bude koledovať _________ koledníkov (podľa uvedeného počtu zašleme koledníky pre deti) a budeme
potrebovať _________ nálepiek na pokladničky.
Potrebujem:
_________ ks plagátov (formát A3) a _________ ks plagátov (formát A4)
_________ ks ďakovných kariet (formát A4 na nástenky, zvyčajne posielame 2-3 plagáty a ďakovné karty na farnosť)
_________ ks letákov do navštívených rodín.
Poštou sme už posielali Metodické materiály aj balík Dobrých novín Dobrej noviny. Ak ich máš málo, môžeme Ti
doposlať, koľko potrebuješ. Ak by sa Ti zišla príručka pre nové zodpovedné osoby, tiež si stačí len vypýtať.
Prosím doposlať ________________________________________________________________________

Materiály si môžete osobne prevziať na stretnutí ZO vo svojej diecéze (viac informácií o stretnutí na www.dobranovina.sk). Tým ZO, ktoré na stretnutia
ZO neprídu, budeme posielať materiály poštou po tomto termíne. Prosíme Vás o trpezlivosť. Ak by vám však materiály do 8. decembra neboli doručené,
ozvite sa nám.

