
 

 

Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za 
kreatywność!  

Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne 
z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod 
hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium 
do 5 tys. złotych! 

Pamiętacie, gdy przy niedzielnym obiedzie czekaliśmy wszyscy na skoki 
Adama Małysza albo kręciliśmy wspólnie “kółka” z Robertem Kubicą, 
dmuchając w telewizor, gdy walczył o punkty w Formule 1? W równie dobry 
nastrój wprawiał nas wszystkich później następca “Orła z Wisły”, Kamil Stoch. 
Takich emocji nie można kupić za żadne pieniądze. To trzeba przeżyć! 

 

A pamiętacie, gdy ktoś “przecinał Wam zakład” o to, kto szybciej “do tamtego 
drzewa i z powrotem”? Zakładaliśmy się o coś już w dzieciństwie, zakładali 
się i nasi starożytni przodkowie. Dziś też ludzie chętnie się zakładają. Trzeba 
jednak przy tym pamiętać o naczelnych zasadach: zawsze należy robić to 
odpowiedzialnie, dla zabawy, emocji i tylko w legalnych źródłach. A to wcale 
nie jest takie oczywiste. I właśnie na ten aspekt ma zwracać uwagę akcja 
społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu.  

 

W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, nie brakuje ludzi, którzy próbują 
omijać prawo, działają bez licencji Ministerstwa Finansów, unikają podatków, 
czy co jeszcze gorsze - za nic mają działanie na rzecz młodych ludzi 
dotkniętych uzależnieniami. Działa to na szkodę legalnie funkcjonujących 
podmiotów, które z dużą precyzją dbają o każdy z wymienionych wyżej 
aspektów. 

 

Organizatorzy akcji #TylkoNaLegalu, która zrzesza wyłącznie legalnie 
działające podmioty, postanowili zatem zwrócić się do studentów. Wystarczy 
opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie lub materiał wideo z 
widocznym napisem i hasztagiem #TylkoNaLegalu. Można też wysłać swój 
pomysł na adres mailowy organizatora. Przewidziane są też działania w 
grupach (wówczas nagroda zostanie podzielona). Najważniejszym 
elementem będzie tutaj kreatywność. 

 



 

 

Poza główną nagrodą, organizator przewidział też dwie dodatkowe - po 500 
złotych każda. Arkusz zgłoszeniowy, szczegóły akcji, a także regulamin 
konkursu można znaleźć na stronie LegalniBukmacherzy.pl (kliknij TUTAJ). 
Konkurs trwa do 13 września. A zatem do dzieła!  

 


