Οδηγίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της χορηγίας σας στην
καμπάνια χρηματοδότησης από το πλήθος για την παραγωγή
του ντοκιμαντέρ «Οικοδομώντας Κοινότητες Κοινών»
Λόγω των capital controls η δυνατότητα χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής
κάρτας εντός Ελλάδας για την αποστολή της χορηγίας σας στην καμπάνια
δεν είναι δυνατή, παρά μόνο μέσω της χρήσης Paypal account. Έτσι
λοιπόν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, ώστε να
ολοκληρωθεί επιτυχώς η χορηγία σας, είναι τα εξής:
Αρχικά επισκέπτεστε την σελίδα την καμπάνιας στο goteo.org

Επιλέγετε το κουμπί «Co-Finance this Project» δεξιά της σελίδας.
Στη συνέχεια σας εμφανίζει μία νέα σελίδα στην οποία εισάγετε στο
πεδίο «Quantity» το πόσο που θέλετε να δώσετε ή επιλέγετε μια από τις
προεπιλογές των 10, 15, 20, 30, 50, 100 και 300 ευρώ οι οποίες μάλιστα
προσφέρουν και κάποιο αντίστοιχο δώρο.

Αφού έχετε εισάγει ή επιλέξει το ποσό, η ιστοσελίδα σας ζητάει να
κάνετε login με τον λογαριασμό σας στο goteo.org, ή αν δεν έχετε ήδη
λογαριασμό στο goteo.org να δημιουργήσετε άμεσα έναν, πατώντας το
κουμπί register.

Στην επόμενη σελίδα, αν έχετε ήδη λογαριασμό στο goteo.org κάνετε
login, διαφορετικά έχετε δύο επιλογές: Να κάνετε login χρησιμοποιώντας
κάποιον από τους λογαριασμού σας στα social media (πχ Facebook) ή να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό εισάγοντας το email σας και λοιπά
στοιχεία.

Στην συνέχεια, αφού έχετε συνδεθεί εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα
στην οποία θα πρέπει να δώσετε τα φορολογικά σας στοιχεία
(Όνομα/Επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση) και να επιλέξετε τρόπο πληρωμής.
Δυστυχώς όμως, όπως προαναφέραμε, αν είσαστε εντός Ελλάδος η
πληρωμή με πιστωτική κάρτα απευθείας δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί
επιτυχώς, λόγω των capital controls. Άρα σε αυτό το σημείο θα πρέπει
να επιλέξετε την δεύτερη επιλογή, δηλαδή το Paypal και να πατήσετε το
κουμπί “Contribute”.

Στο επόμενο και τελευταίο βήμα, οδηγείστε στην σελίδα του Paypal,
όπου εκεί πλέον μπορείτε να κάνετε login, εφόσον έχετε ήδη Paypal
λογαριασμό με κάποια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ήδη
συνδεδέμενη με αυτόν , ή να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία
και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ώστε να
ολοκληρώσετε επιτυχώς τη χορηγία σας. Ταυτόχρονα, με αυτή τη
διαδικασία, δημιουργείτε ένα λογαριασμό Paypal τον οποίο μπορείτε
να χρησιμοποιείτε και για άλλες online συναλλαγές σας.

Προσοχή! Αν προσπαθήσετε πρώτα να ανεβάσετε μονάδες στο
λογαριασμό PayPal που ήδη έχετε μέσω της κάρτας σας και μετά να
προβείτε στη συναλλαγή, αυτό δεν θα λειτουργήσει επιτυχώς εντός
Ελλάδας, επίσης λόγω των capital controls. Θα πρέπει ο PayPal
λογαριασμός σας να έχει ήδη κάποια κάρτα συνδεδεμένη και μετά να
προσπαθήσετε να κάνετε τη συναλλαγή. Αν δεν έχετε ήδη
λογαριασμό PayPal, ακολουθώντας επακριβώς τις πιο πάνω οδηγίες
θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε επιτυχώς την αποστολή της
προσφοράς σας.
Ολοκληρώνοντας τη πιο πάνω διαδικασία στην ουσία δεσμεύεστε ότι
θα δώσετε τα χρήματα που έχετε δηλώσει, αυτόματα πλέον μέσω του
PayPal, μετά τη λήξη της καμπάνιας και εφόσον αυτή έχει
ολοκληρωθεί επιτυχώς (σας αποστέλλεται και ένα σχετικό
ενημερωτικό email μέσω του goteo που σας ενημερώνει για αυτή τη

διαδικασία). Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν η καμπάνια δεν
συγκεντρώσει το ελάχιστο στόχο των 6.200 €, οι προσφορές που
έχουν σταλεί μέχρι τότε θα επιστραφούν στους δωρητές και τα
αντίστοιχα ποσά που έχουν δηλώσει δεν θα αφαιρεθούν ποτέ από τη
κάρτα τους.
Άρα είναι σημαντικό, αν θέλουμε αυτή η καμπάνια να ολοκληρωθεί
επιτυχώς, εκτός από το να στείλουμε την προσφορά μας, ταυτόχρονα
να το επικοινωνήσουμε δημοσίως με γνωστούς και φίλους μας ώστε
το παράδειγμά μας να ακολουθηθεί και από άλλους, αυξάνοντας έτσι
τις προσφορές και τις πιθανότητες η καμπάνια αυτή να πιάσει τον
στόχο της και να ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Αν πάραυτα δεν καταφέρετε να στείλετε επιτυχώς την προσφορά σας
σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες, μπορείτε να προβείτε σε τραπεζική
κατάθεση του ποσού της χορηγίας σας στον λογαριασμό της ΑΜΚΕ
Sarantaporo.gr που θα βρείτε παρακάτω, ώστε εμείς πλέον να
φορτώσουμε στην καμπάνια εκ μέρους σας συνολικά το αντίστοιχο
που θα συγκεντρωθεί, λίγο πριν τη λήξη της καμπάνιας:
Τράπεζα Πειραιώς
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Sarantaporo.gr
Λογαριασμός: 6730126146639
ΙΒΑΝ Απεικόνιση: GR22 0171 7300 0067 3012 6146 639
Ως αιτιολογία της κατάθεσης παρακαλώ αναφέρετε το
ονοματεπώνυμο σας + το ΑΦΜ σας + τη λέξη goteo. Επίσης
αποστείλετέ μας σε ένα email τα πλήρη στοιχεία σας και τον τρόπο
επικοινωνίας μαζί σας (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Διεύθυνση,
Τηλέφωνο, κτλ) ώστε να εκδώσουμε το αντίστοιχο παραστατικό και
να σας το αποστείλουμε.
Διευκρίνιση: Με την πιο πάνω επιλογή της τραπεζικής κατάθεσης δεν
είναι δυνατή η επιστροφή της χορηγίας σας σε περίπτωση μη
επιτυχής ολοκλήρωσης της καμπάνιας, ενώ τα χρήματα θα
παραμείνουν στο Sarantaporo.gr για να χρησιμοποιούν για τον σκοπό
της ΑΜΚΕ.
Για οποιαδήποτε άλλη απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί
μας στο email info@sarantaporo.gr.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.

