REGULAMIN POWIATOWEGO MAGAZYNU
ZBIÓRKI POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY
1. Magazyn mieści się przy ul. Mickiewicza 26 w Białogardzie.
2. Magazyn jest czynny w dni powszednie w godzinach: od 10:00 do 17:00.
3. Przed przyjazdem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
4. Wszystkie rzeczy powinny być posegregowane, spakowane w kartony

i opisane według kategorii, np. żywność, środki higieniczne.
5. Do magazynu przyjmowane będą jedynie rzeczy zgodne z załączonym

wykazem (załącznik nr 1).
6. Do magazynu nie będą przyjmowane rzeczy nieujęte w załączonym

wykazie.
7. Przekazanie rzeczy odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
8. Podstawą przyjęcia jest wypełnione przez przekazującego zestawienie

ilościowe (wzór zestawienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu).
9. Transport do magazynu zapewnia strona przekazująca.

Osoba zarządzająca magazynem: Pan Robert Radziuk, tel. 881 609 166

Załącznik nr 1

Lista produktów i środków, które będą przyjmowane do magazynu i przekazane
potrzebującym na Ukrainie.
Odzież i okrycie (nowe):
 Koce zwykłe i termiczne
 Śpiwory
 Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 Materace
 Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
 Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 Dezodoranty
 Pasta do zębów
 Szczoteczki do zębów
 Grzebienie
 Bielizna damska, męska, dziecięca
 Podpaski
 Pampersy
 Pieluchy dla dorosłych
 Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 Worki na śmieci
 Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 Maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
 Woda
 Żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 Batony (w tym energetyczne),
 Bakalie, orzechy
 Konserwy
 Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż,
szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Inne:
 Zapałki
 Baterie, powerbanki
 Oświetlenie, w tym latarki
 Świece
 Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel
i przeziębienie).

Załącznik nr 2
……………………………… dnia ..................................
(miejscowość)

(data)

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
Zawarty pomiędzy:
Przekazujący:
………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………..………………...
Przyjmujący:

Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Plac Wolności 16-17
78-200 Białogard
Przekazujący przekazuje nieodpłatnie, a przyjmujący przyjmuje zgodnie z zestawieniem
ilościowym asortymentu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu
powiatowego magazynu zbiórki pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Przyjmujący:

Przekazujący:

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE ASORTYMENTU
Lp.

Nazwa towaru

Przyjmujący:

Jednostka
miary

Przekazujący:

Sztuk

