Co to jest AmazonSmile?
AmazonSmile jest prostym i darmowym sposobem wspierania każdym zakupem tzw.“not-for-profit”organizacji.
Robiąc zakupy na amazonsmile.com znajdziecie te same ceny, co na amazon.com. Jedyną różnicą jest, że przy użyciu
amazonsmile.com, Amazon przezkazuje 0.05% wartości zakupu, organizacji, którą Państwo wybiorą.
Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście wybrali naszą szkołę.

Polska Szkoła Henryka Sienkiewicza jest zarejstrowana w IRS jako “not-for-profit” i dzięki temu, kwalifikuje się
na otrzymywanie donacji. Pieniądze z AmazonSmile wpływają bezpośrednio na konto co kwartał. W bieżącym roku, do
końca sierpnia, otrzymaliśmy $1,565.85.
Your current charity
Henryk Sienkiewicz Polish School NFP has received
as of August 2021

$1,565.85

Sumę tą można wielokrotnie pomnożyć, jeśli wszyscy przyłączymy się do AmazonSmile.

Jak mogę zrobić zakupy na AmazonSmile?
Aby zrobić zakupy przez AmazonSmile wystarczywpisać link smile.amazon.com na komputerze (lub telefonie)i
zalogować się, tak jak na zwykłe konto Amazon. Jeśli jesteście już wcześniej zalogownani, kliknięcie na
amazonsmile.com, przeloguje Was automatycznie.
Innym sposobem może być wpisanie w Google lub jakiejkolwiek innej wyszukiwarce, “AmazonSmile” i również wyświetli
się link do smile.amazon.com.
Uwaga, nie ma jeszcze aplikacji AmazonSmile.

Wpisz
nazwęorganiza

Kliknij
“search”.

Kliknij “select”.

Wyświetli się potwierdzenie
wybranej organizacji.

Suma, jaką Państwo wygenerowali,
dla szkoły,również wyświetli na tej
stronie.
Do sierpnia 2018 Amazon przekazał
prawie $98 milionów na
kwalifikujące się organizacje!

Czy mogę użyć moje obecne konto Amazon.com czy potrzebuję nowe konto?
Tak, można użyćto samo konto,które obecnie używacie Państwo na amazon.com lub amazonprime.com

Jaki procent sumy moich zakupów będzie przeznaczony na organizację, którą wybiorę?
Fundacja AmazonSmile przekaże 0.5% ceny Państwa zakupów na wybraną organizacje. Koszty wysyłki i podatków nie
wliczają się do obliczenia. Od czasu do czasu Amazon może oferować dodatkową promocję, podczas której przekaże
wyższą sumę.

UWAGA– zakupy muszą być wykonane przez smile.amazon.com, aby wybrana
organizacjaotrzymała donację. Obecnie nie ma tej możliwości przez aplikację telefoniczną,
ale można zrobić zakupy z telefonu przez link smile.amazon.com.
Bardzo prosimy o wsparcie naszej szkoły w ten sposób! Obecnie liczba osób biorących udział w tej akcji jest mała, toteż i
kwota donacji jest niska (ok.$300 przez ostatnie 2 lata), ale przy ogólnoszkolnej akcji, z udziałem ponad 200 rodzin, ta
suma ma możliwość być naprawdę poważna. Zachęcamy do:
•
•
•

Użycia smile.amazon.com na zakupy własne i własnego biznesu,
Poproszenie znajomych którzy urzywają Amazon o wsparcie,
Zachęcanie znajomych biznesów o wsparcie naszej szkoły.

