19. országos
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cipősdoboz

Keressen egy
jó állapotban
lévő cipősdobozt!

akció
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ciposdoboz.hu

Döntse el,
hogy hány év körüli
fiúnak vagy lánynak
szánja az ajándékát!
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A cipősdobozt töltse meg
ajándékokkal az alábbi szempontok
szerint

Játékok
kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó
játékok (extra elemmel!)
Iskolai eszközök
tollak, ceruzák, számológépek,
zsírkréták, kifestők, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök
fogkefe, fogkrém, szappan, fésű

Egyéb
cukorkák, nyalókák, rágók,
napszemüvegek, pólók, játék
ékszerek, hajgumik, órák, kis
képeskönyvek
Kedves lehet még
egy képeslap vagy családi fotó
néhány üdvözlősorral, jókívánsággal (posta - vagy e-mail címet nem
célszerű megadnia).
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A dobozba ne tegyen

Agresszivitásra
késztető képeket,
játékokat
játékpisztoly,
kés, pc-játék
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Tegyük szebbé együtt a rászoruló
gyermekek karácsonyát!

Legyél te is dobozoló!
2022. november 25-től december 18-ig

Konzervet,
romlandó ételeket,
gyümölcsöt

Folyékony dolgokat
sampont, testápolót

Gyógyszereket

vagy ezeket gondosan
csomagolja be egy zárható
tasakba, hogy sérülés és
szivárgás esetén se tegye
tönkre a doboz tartalmát.

Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be

Színes csomagolópapírral, lehetőleg külön a tetejét
és külön az alját, majd ragassza le átlátszó cellux
ragasztószalaggal, vagy kösse át zsineggel! Így nem
nyílik ki a szállítás során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági
átnézések elvégzésekor! A dobozra jól láthatóan írja
fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja
az ajándékát, pl. így: „fiú 12” vagy „lány 8”.

Törékeny tárgyat
tükröt, porcelánbabát
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Az ajándékcsomagot
legkésőbb december 19-ig
juttassa el a cipősdoboz begyűjtő
helyek valamelyikébe!

Ezek pontos címéről, a cipősdoboz leadóhelyek nyitva
tartásáról, illetve a helyi partnereink elérhetőségéről
szintén a 06-20-261 2038 -as információs telefonszámon, vagy a www.ciposdoboz.hu oldalon tájékozódhat a „Gyűjtőpontok” menüpont alatt.

Amennyiben valaki mégis postai úton kívánja ajándékát eljuttatni hozzánk,
úgy ezt az alábbi címre kérjük elküldeni:
Baptista Szeretetszolgálat, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. 1. emelet
Online is ajándékozhat cipősdobozt, többféle módon. Részletekért látogasson el a
www.ciposdoboz.hu weboldalra, ahol minden hasznos információt megtalál az online
adományozás menetéről.
Cipősdoboz adományvonal: 1355

