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Portal damy-rade.org
  

 Prezes Fundacji Oswoić Los, pod której egidą działa portal

Kasia Łukasiewicz

 Kasia.Lukasiewicz@damy-rade.org

tel.kom.: 607-075-800

 Redaktor Naczelny portalu

 Rafał ?Zadra? Wieliczko
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 Rafal.Wieliczko@damy-rade.org

GG: 25400536

Odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju portalu, koncepcję twórczą i redakcyjną,  pracę
z materiałami, kontakt z firmami, pozyskiwanie reklam,  nawiązywanie aktywnej współpracy z
innymi firmami i organizacjami na  terenie całego kraju. Redaktor tekstów nadesłanych. Autor.

 Redaktor portalu

Patrycja Leszczyńska

patrycja.leszczynska@damy-rade.org

Surfująca po internecie poszukiwaczka zdrowych, ciekawych, inspirujących rozwiązań żywienio
wych. W
spiera dział 
qchnia
ON
przepisami, poradami, pomysłami
i tłumaczeniami.

 Administrator

 Michał Gorgol

 Michal.Gorgol@damy-rade.org

Człowiek odpowiedzialny za to, by cały portal nie rozsypał się w drobny mak. Dzięki niemu
wszystko tutaj funkcjonuje, jest odpowiednio rozbudowane i trzyma się w kupie. Ostatnia deska
ratunku, gdy coś nie działa lub gdy trzeba coś na szybko zmienić w mechanizmach działania
strony.
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Współpracownicy:

Maryla Chodorowska
Anna Dziurawiec
Karolina Harrison-Topor
Sylwia Kulikowska
Anna von Linden
Lidia Lutyńska
Magdalena Łapińska
Agnieszka Palitsözlüer
Joanna Pąk
Natalia Sławińska
Edyta Waryszak
Magdalena Waśko

Chcesz przesłać artykuł napisz na: redakcja@damy-rade.org

Przesłanie artykułu na adres redakcyjny oraz jego publikacja na łamach portalu jest
zarazem wyrażeniem przez autora nieodpłatnej i nieodwołalnej zgody na wielokrotne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie prezentowanie, używanie i rozpowszechnianie
materiału, w ramach działań mieszczących się w zakresie statutowej działalności
Fundacji Oswoić Los i promocji jej działalności, w dowolnej formie oraz oprawie
graficznej, zarówno w całości, jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w
rozumieniu prawa autorskiego, wizerunkami, oraz elementami graficznymi i formami
graficzno-przestrzennymi, jak również w postaci zbiorów materiałów i innych form dla
celów związanych z działalnością Fundacji i portalu damy-rade.org

Prezentowane w artykułach treści są prywatnymi poglądami ich autorów i nie stanowią
poglądów i opinii redakcji jako całości. 
Odpowiedzialność za treści wyrażone w publikowanych artykułach ponosi autor tekstu.

redaktora? działu Warto wiedzieć  
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