
Szanowni Państwo! 

 

Chcąc pozyskać dodatkowe środki na potrzeby Rady Rodziców założyliśmy 

aplikację zakupową na stronie FaniMani.pl. Jej efekt ma być taki, że przy 

każdorazowych zakupach przez internet z wybranych 1629 sklepów średnio 2,5% 

kwoty zapłaty ma trafiać na konto Rady Rodziców przy naszej szkole. Bardzo 

serdecznie zachęcam Państwa i mocno proszę o zalogowanie się linkiem, który jest 

wskazany pogrubionym drukiem w poniższej informacji, przesłanej przez FaniMani, 

po uruchomieniu naszego szkolnego konta. Pieniądze z aplikacji zakupowej 

przelewane są na konto raz na kwartał, pod warunkiem zebrania kwoty powyżej 100 

zł. Jeśli w danym kwartale nie będzie takiej kwoty do przelania na nasze konto, 

wpłyną one w kolejnym kwartale.  

 

Info od Fani Mani 

Na czym polega kupowanie przez serwis FaniMani.pl?  

Dzięki FaniMani.pl możesz bezpłatnie pomagać przy okazji zakupów w internecie. 

Wystarczy, że przed zakupami Aktywujesz Darowiznę (1 kliknięcie!), a określony na 

stronie procent darowizny trafi do organizacji, którą wybierzesz. W ten sposób każdy 

wygrywa - Ty masz produkt w tej samej cenie, organizacja darowiznę, a sklep 

internetowy dzieląc się zyskiem zdobywa lojalnych klientów. Serwis FaniMani.pl jest 

bezpłatny dla organizacji i użytkowników, a koszty jego działania pokrywamy z 

budżetów naszych partnerów.  

• Wystarczy, że zainstalujesz Przypominajkę, a przed każdymi zakupami 

wyświetlimy Ci podpowiedź, jeśli wybrany sklep bierze udział w akcji. 

• Po wejściu na stronę sklepu internetowego zobaczysz komunikat, przez który 

aktywujesz darowiznę. 

• Po aktywacji darowizny robisz zakupy jak zwykle i płacisz tyle, co zwykle. 

Jeśli założysz konto użytkownika na fanimani.pl - w ciągu max. 7 dni od 

zakupów swoją darowiznę zobaczysz w sekcji Moje darowizny. 

 

https://fanimani.pl/zaproszenie/58621/9484f483b5be4d1cb5ba0be9115

51c57/     
- to link z zaproszeniem 

 

Jeżeli robisz zakupy w internecie, nieważne czy są to buty, elektronika, kosmetyki 

czy książki, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 

2,5% jego wartości  trafi do naszej organizacji, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu 

FaniMani.pl  Ty nic nie dopłacasz! 

 

Pomagaj nam bezpłatnie przy okazji codziennych zakupów online. Możesz 

skorzystać z oferty ponad 1500 sklepów, a także przy okazji zamawiania jedzenia 

online czy rezerwacji noclegów. 

 

https://fanimani.pl/szkola-podstawowa-nr-3-im-gen-franciszka-kleeberga-wlodawa/#faq-1-fund-collapse-1
https://fanimani.pl/zaproszenie/58621/9484f483b5be4d1cb5ba0be911551c57/
https://fanimani.pl/zaproszenie/58621/9484f483b5be4d1cb5ba0be911551c57/


Darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem. To proste i bezpieczne rozwiązanie. 

 

1. Zarejestruj się w FaniMani.pl 

 

Jeśli zarejestrujesz się z tego linku -  -  i zrobisz zakupy przez FaniMani, otrzymamy 

dodatkowe 5 zł. 

 

2. Na komputerze: Dodaj rozszerzenie "Przypominajka FaniMani" do przeglądarki 

 

To proste i bezpieczne rozszerzenie, który automatycznie wskaże partnerów 

FaniMani, a darowiznę aktywujesz jednym kliknięciem! Z Przypominajką nigdy nie 

zapomnisz o pomaganiu nam. Wejdź na nasz profil na FaniMani - 

https://fanimani.pl/szkoly/szkola-podstawowa-nr-3-im-gen-franciszka-kleeberga-

wlodawa/ - aby zainstalować Przypominajkę! 

 

Dodatkowo - gdy już założysz konto i będziesz mieć Przypominajkę - wejdź na 

fanimani.pl/podaruj1zl i zaloguj się, a my otrzymamy 1zł darowizny! 

 

3. Na telefonie: Pobierz Aplikację FaniMani (Google Play, AppStore)   

 

Możesz nam pomagać także z telefonem w dłoni! Zainstaluj Aplikację i korzystaj z 

oferty ponad 1500 partnerów FaniMani, robiąc zakupy i przekazując nam darowiznę! 

W aplikacji w prosty sposób sprawdzisz również swoje ostatnie darowizny. 

 

Dziękujemy, że jesteś z nami! 

 

Z chwilą kiedy zalogujecie się Państwo na konto naszej Rady Rodziców na 

FaniMani (można to zrobić przez Facebooka, konto Google lub zwyczajnie przez 

swego emaila) zobaczycie po prawej stronie ile osób wspiera naszą szkołę.  

Przypominam także Państwu, że wzorem lat ubiegłych nie ma już grupowego 

ubezpieczenia dzieci w szkole, tylko każdy z rodziców ubezpiecza swoje dzieci sam. 

 

Jeszcze raz bardzo proszę o wsparcie tej naszej inicjatywy. 

 
W imieniu prezydium Rady Rodziców  

        Przewodnicząca Małgorzata Dejneka   



 


