
Kartki świąteczne 2022
wspierające Fundację Ronalda McDonalda
Piękny, świąteczny zwyczaj łączy nas w pomaganiu.

Wybierając tę kartkę, wspierasz misję Fundacji Ronalda McDonalda „Aby rodzina mogła być razem” i budowę trzeciego 
w Polsce Domu Ronalda McDonalda. Każdy Dom to bezpłatna pomoc dla rodzin w najtrudniejszym czasie, gdy dziecko 
trafia do szpitala. Teraz każdy Dom jest także pomocą dla rodzin – ofiar wojny, których dzieci są leczone w Polsce.

Autorkami kartek są graficzki Maja Ruszkowska-Mazerant i Ewa Perlińska-Wojtala.

Dziękujemy. Państwa darowizna świąteczna wspiera Fundację Ronalda McDonalda 
i budowę trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda.

Prosimy o kontakt z Partnerem Fundacji, Redakcją PURPOSE pod adresem mailowym redakcja@purpose.com.pl

lub telefonicznie 666 059 707 z Mają Ruszkowską-Mazerant w celu ustalenia szczegółów.

Jak zamówić kartkę Fundacji: 
1. Wybieracie Państwo projekt, który najbardziej się Wam podoba.
2. Nasz Partner przygotuje wybraną kartkę z Państwa logo. W środku kartki jest miejsce na Państwa życzenia świąteczne.
3. Pokrywacie Państwo koszt druku kartki – otrzymujecie wydrukowane kartki wraz z FV wyłącznie za druk.

Od tego momentu zaczyna się pomaganie:
4. Decydujecie, jaką kwotę chcecie przeznaczyć w formie darowizny na Fundację oraz wpłacacie ją bezpośrednio
na konto Fundacji lub online: www.frm.org.pl/wplac.
ING Bank Śląski SA 46 1050 0086 1000 0022 7364 4068 z dopiskiem: Darowizna świąteczna 2022



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo.
Lewy dolny róg.

Kartka składana do formatu A5
(po rozłożeniu format A4)
życzenia do wpisania w środku kartki

KARTKA nr 1

PROJEKT KARTKI 

to nawiązanie 

do budowy trzeciego Domu, 

który powstaje w lesie 

wśród drzew.  

Ikony Domu i gwiazdki to 

piktogramy przygotowane 

dla Fundacji i używane 

wyłącznie przez nią. 

PAPIER Kraft Ecco

Ekologiczny, 

Brązowy, niebielony,

Biodegradowalny,  

Zawiera 30% makulatury. 

Przeznaczony do recyklingu. 

Możliwość kompostowania.

środek kartki (wzór)



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo.
Lewy dolny róg.

Kartka składana do formatu A5
(po rozłożeniu format A4)
życzenia do wpisania w środku kartki

KARTKA nr 2

PAPIER Kraft Ecco

Ekologiczny, 

Brązowy, niebielony,

Biodegradowalny,  

Zawiera 30% makulatury. 

Przeznaczony do recyklingu. 

Możliwość kompostowania.

środek kartki (wzór)

PROJEKT KARTKI 

Ikony Domu i gwiazdki to 

piktogramy przygotowane 

dla Fundacji i używane 

wyłącznie przez nią. 



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo.
Lewy dolny róg.

Kartka składana do formatu A5
(po rozłożeniu format A4)
życzenia do wpisania w środku kartki

KARTKA nr 3

PAPIER Kazan

Ekologiczny. 

Innowacyjny.

Posiada certyfikat FSC®.

Zawiera do 40% włókien trawy.

Biodegradowalny.

Certyfikat kompostowalności.

środek kartki (wzór)

PROJEKT KARTKI 

to nawiązanie 

do budowy trzeciego Domu, 

który powstaje w lesie 

wśród drzew.  

Ikony Domu i gwiazdki to 

piktogramy przygotowane 

dla Fundacji i używane 

wyłącznie przez nią. 



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo
Lewy dolny róg.

Kartka składana do formatu A5
(po rozłożeniu format A4)
życzenia do wpisania w środku kartki

KARTKA nr 4

PROJEKT KARTKI 

Ikony Domu i gwiazdki to 

piktogramy przygotowane 

dla Fundacji i używane 

wyłącznie przez nią. 

PAPIER Kazan

Ekologiczny. 

Innowacyjny.

Posiada certyfikat FSC®.

Zawiera do 40% włókien trawy.

Biodegradowalny.

Certyfikat kompostowalności.

środek kartki (wzór)



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo.
Lewa strona obok 
logo Fundacji.

Kartka składana górą do formatu A5
życzenia do wpisania w środku kartki

KARTKA nr 5

PAPIER Nautilus

Ekologiczny.

100% makulaturowy.

Biodegradowalny.

Bez wybielaczy optycznych.

Przeznaczony do recyklingu.

środek kartki (wzór)środek kartki (wzór)



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo
Pusty znaczek 
obok logo Fundacji.

Kartka dwustronna. Format A5
Bez możlwiości dodania życzeń do druku.

KARTKA nr 6

PAPIER Nautilus

Ekologiczny. 

100% makulaturowy.

Biodegradowalny.

Bez wybielaczy optycznych.

Przeznaczony do recyklingu.



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo

Kartka w pliku PNG.

KARTKA mailowa nr 1

Miejsce 
na logo



Front kartki
to miejsce 
na Państwa logo

Kartka w pliku PNG.

KARTKA mailowa nr 2

Miejsce 
na logo


