
       2021 rok 
 

Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego 

świętujemy na pikniku 
w Lesie Łagiewnickim 
 
 
Do wspólnej zabawy 

zaprasza 
 

 
Fundacja Rodzinnej 

Opieki Zastępczej  
JA I MÓJ DOM 

 
 

Spotykamy się 11.06.21 
w godzinach 10 do 15:30  

na  polanie  przy 
Leśnictwie  Miejskim  

w  Łodzi 
ul. Łagiewnicka  305 

 
W programie: 
* gry i zabawy, 
* występy i pokazy, 
* konkursy i warsztaty 
plastyczne ; 
* odpoczynek przy ognisku 
– pieczenie kiełbasek 
* i  wiele innych  
niespodzianek, które 
przygotowały nasze  
Kluby: 
 

          Elfiki  
          &  
         SAKWArozmaitosci  
====================== 
 
 
 
====================== 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w pikniku 

z okazji 

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka  

 
 

 

[Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń] 
 

Dane kontaktowe: Anna Wasiak /SAKWA/ i Małgorzata Skoneczka /ELFIKI/ 

====================================================== 
FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 92-751 Łódź, ul. Chałasińskiego 11 

tel. 42 671 35 76 www.frozjaimojdom.pl  brewa88@wp.pl 506 482 113 
Konto: PKO BANK POLSKI 05 1020 3352 0000 1002 0112 4031 

Regon: 472053752  NIP: 728-22-20-761  KRS 0000199423 

============================================================= 
 

 
......................................... 

Imię i nazwisko opiekuna 

 
......................................... 

 forma  sprawowanej pieczy zastępczej 
 

(RZS - rodzina zastępcza spokrewniona,  ZRZ -
zawodowa rodzina zastępcza, pogotowie rodzinne, 

SZRZ – specjalistyczna zawodowa rodzina 
zastępcza RDD rodzinny dom dziecka, ) 

 
Liczba osób zgłaszanych 

do uczestnictwa 
 

Dzieci: 

.......................................... 

 

Opiekunów:........................ 

 
 

Imiona i wiek dzieci: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
Warunki uczestnictwa: 
- Na Piknik zapraszamy rodziny zastępcze, których wszyscy członkowie 
wykonają pracę na temat: „Jaki sport lubisz najbardziej?”.  
Technika i forma pracy dowolna, ważne jest zaangażowanie wszystkich 
członków rodziny. 
- Wykonana pracę rodzinną łącznie z wypełnioną Kartą zgłoszenia 
udziału w pikniku  należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 5 czerwca 
2021 r.  
  
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA:  
W czasie Pikniku w/w dzieciom zapewnię 

opiekę. 
 

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych 
osobowych w/w dzieci w bazie danych 
organizatorów Pikniku i przetwarzaniu ich, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz 
na dysponowanie dokumentacją zdjęciową 
i/lub filmową w celu opracowania 
sprawozdania oraz dalszego 
wykorzystywania m.in. w materiałach 
promujących pieczę zastępczą oraz na 
stronie Fundacji www.frozjaimojdom.pl oraz 
www.elfiki.org  

 

 
 
......................................................... 

(podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego) 
 
 

Kontakt: 
........................................... 
 
............................................... 
 
............................................... 

(adres, tel., e-mail) 


