
Nazwa zbiórki:  
Zbiórka na "Stypendia św. Mikołaja”  
Numer zbiórki: 2018/4182/OR  
Organizator zbiórki: Fundacja Świętego Mikołaja, 
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno 
Cel zbiórki: Wsparcie edukacji zdolnych, niezamożnych i 
zaangażowanych społecznie dzieci i młodzieży poprzez 
fundowanie im stypendiów w ramach programu „Stypendia 
św. Mikołaja". 
Termin przeprowadzenia zbiórki:  
od 2018-10-06 do: permanentna 
Miejsce przeprowadzenia zbiórki: Polska 
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zbiórki publicznej nr 2018/4182/OR zgłoszonej do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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