
 

Drogi Rodzicu! 
Skoro to czytasz, oznacza że sytuacja Twojego dziecka poruszyła Nasze serca. Ze wszystkich sił postaramy 

się, aby pomóc Ci zebrać środki na Jego leczenie. 
Aby stało się to jak najszybciej, wystarczy abyś zapoznał się z kilkoma punktami na temat tego, 

jak działamy i dowiedział się, co zrobić, aby nasza współpraca była jak najbardziej owocna. 
 

ROLL4YOU TO INICJATYWA CHARYTATYWNA 

 

1. Pomagamy, bo lubimy.  

Robimy to po godzinach, poświęcając swój czas i swoje środki finansowe. Nikt nie finansuje naszej działalności, 
więc mamy pewne ograniczenia. 
 

2. Social media.  

Wszystkie wpisy i teksty bieżące tworzy jedna osoba. Ma pracę, rodzinę i pomaga w swoim czasie wolnym. 
Zrozum to proszę i nie każ jej szukać materiałów o Twoim dziecku w sieci (szczególnie, że inicjatywa pod opieką 
ma nie tylko Twoje dziecko). Przygotuj zdjęcia, opis choroby i sytuacji. Ona resztą się zajmie. 
 

3. Bądź w stałym kontakcie.  
Dosyłaj materiały i zdjęcia bez przypomnień – z własnej inicjatywy. Brak zdjęć - to brak publikacji. Baza 
materiałów jest potrzebna do bieżącego prowadzenie akcji charytatywnej. Na pewno w swoich zasobach masz 
sporo zdjęć dziecka, mogą być też takie z przeszłości, nie tylko najnowsze. 
 

4. Nie powielaj zdjęć.  

Staraj się nie przesyłać tych samych zdjęć, które publikujesz na Fanpejdżu dziecka. Nie przyciągną uwagi po raz 
drugi i tym samym zredukują zasięgi. 
 

5. Dbamy o jakość zamieszczanego materiału w naszych mediach.  

Nie zamieszczamy zdjęć złej jakości, nie pobieramy ich z FB (tracą jakość). Zdjęcia powinny być przesłane mailem 
(link do WeTransfer lub jako załącznik) na adres roll4you.kontakt@gmail.com. Nie wykorzystujemy zdjęć z 
wizerunkiem osób trzecich na przysłanych zdjęciach, od których nie mamy zgody na publikację. 
 

6. Eventy.  
Przesłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane nie tylko do zamieszczenia w Internecie, ale też przy druku (np. druk 
banneru na event charytatywny). 
 

7. Zaproś na fanpejdż Roll4You  
Poleć Nas swojej rodzinie, bliskim i znajomym oraz wszystkim wspierającym Twoje dziecko. Wiążemy się na 
dłuższy czas. Na początku Bliscy będą doskonałym wsparciem, gdy nasi followersi nie będą jeszcze znać Twego 
dziecka. Twoja obecność na naszym Fanpejdżu będzie dla nas najlepszą motywacją. 
 

8. Lajkuj, komentuj, udostępniaj.  
Tak pomożesz nam zwiększać zasięgi postów, by informacja o Twoim dziecku potrzebującym wsparcia docierała 
jak najdalej. 

mailto:roll4you.kontakt@gmail.com
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9. RODO.  

W świetle obowiązującego prawa wizerunek stanowi dobro prywatne. Wykorzystywanie wizerunku bez 
pozwolenia jest bezprawne. Dlatego rodzic zgłaszający dziecko pod opiekę Inicjatywy zobligowany jest podpisać 
dokument RODO, udzielając tym zgody Inicjatywie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka w 
ramach akcji charytatywnej. Bez podpisanej zgody nie podejmujemy się działań. 
 

Tak współpracując doprowadzimy wspólnie zbiórkę do końca. Razem możemy więcej! 
 

 

Z pozdrowieniami 

Inicjatywa Charytatywna Roll4You 

 


