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***SPAM*** Pro<balPetycja - Akcja do (wietlic wiel

kulturalnych, p ac6wek wsparcia dz ennego, szk6l podstawowych Posia qEcyc

6wietlice

W tym rn ejscu mozesz zweryfkowai wyg qd tet wrada no6c

w6jt / Burmistrz / Prezydent
Dyrektor Szkoly / Dyrektor Swietlicy / Plac6wki wsparcia dziennego

Adresatem Prosby/Petycji^ jest Organ Cminy

iwej miejscowo)

tlic, a tym samym stworzyi bezpieczne i przyjazne miejsca

dla dzieci do nauki olaz zabawy.

To ju2 trzecia edycja akcji - w kt6rej Fundator wspiera remonty 6wtetlic - w tym roku plac6wka uzyska wsparcie

finansowe w wysoko6ci 20.000 zlotych,

Proiba/Petyqat Prosimy, aby W6jt/Burmistrz/Prezydent - biorEc pod uwagq powy2ej wskazany uzasadniony

spoleczn ie 
' 
interes pro-publito bono - przekazal niniejszE petycjq wszystkim Dyrektorom Szk6l PodsLawowych i

(ierownikom 6wielic/plac6wek wsparcia dziennego - miejscowo wlaiciwym dla Gminy (adresata wniosku) oraz do

pry$/atnych 6wiegic, plac6wek wsparcia dziennego, szk6tze 6wietlicami miejscowo wla6ciwych dla terenu Gminy.

czqla ptzeznaczona bezpo6rednio do Dyrektor6w szk6t/Dyrektor6w Swietlicyl

W6jt/ Burmistrz/Prezydent
Dyrektor szkoty/ Dyrektor 6wietlicy

Rozpoczynamy akcjq Siq gra siq ma.. Playroom z Wyofiaini", w kt6rej chcemy przemlenii 6wietlrcq w niezwykla

przestrzeh wprost z dzieciQcych marze6.

JAK WZIAC UDZIAL?

kt6ra przeksztalcona zostanie w profesjonalny projekt, a Fundator sfinansuje jego realizaqq,

Kryteiia wylonienia zwyciqskiej pracy Konkursowej: pomyslowo6a, estetyka i przestrzei do odpoczynku. Nagrody w

Konkursie:
- 1 (slownie: jedna) nagroda I stopnia w postaci stworzenia Playroomu z Wyobraini (tj. remontu iaran2acji iwietlicy

na podstawre zwyc4skiego pomystu dztecka zaaranzowanego przez architekta) o lEcznej warto6ci 20 000 zl (slownle:

dwadziescia tysiecy rlotych 00/100) blutto ka7da,
30 (slownre: triy;zie6;i) nagr6d Ii stopnia przeznaczonych dla Swretlic w postaci zestawu gier Planszowych'

Jako podstawq naszej pro5by prosimy o przyjqcie trybu okre6lonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r' o petycjach

(D2,U.2018.870 t.j. z dnia 2018,05.10)
Przekazanie wniosku do szk6l mo2e nastqpia na podstawie art 65 kpa.

Prosimy, aby odpowiedi zostala udzielona w postaci elektronlcznej - na adres e-rnail:

programdlaszkol@smebuslness. pl.

od:
wyslano:
Do:
Temat:



Wszelkie szczeg6ly organizacyjne oraz regulamin znaiduiE siq na stronie

wlr!w.sieqrasiema.com.

Z u,yrazami szacunku
Joanna Stec-lvlachowska
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