
Zaproszenie do udziału w akcji charytatywnej  

 „Aniołkowe granie” 

 

Przedszkole Miejskie nr 48 w Bytomiu serdecznie zaprasza chętne placówki do 

włączenia się w ogólnopolską  akcję charytatywną pod hasłem „Aniołkowe granie”. Projekt  

ma na celu propagowanie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego oraz integrację  środowisk 

przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Każda placówka, która włącza się do akcji, 

organizuje na terenie swojej szkoły czy przedszkola zbiórkę nowych artykułów dla dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej. Zwieńczeniem akcji jest koncert finałowy, w czasie 

którego nastąpi przekazanie paczek do wytypowanych placówek opiekuńczych. 

Nasze przedszkole jest koordynatorem bytomskiego koncertu charytatywnego na rzecz 

„Aniołkowego grania”, który odbędzie się  w pierwszej połowie lutego. 

Aby wziąć udział w koncercie należy: 

• wysłać zgłoszenie udziału do koordynatora projektu na adres 

aniolkowegranieBytom@gmail.com do dnia 30.11.2021 do godz. 17.00 (formularz 

zgłoszenia poniżej); 

• ogłosić na terenie swojego przedszkola/szkoły zbiórkę artykułów nowych dla dzieci 

znajdujących się w pieczy zastępczej. 

Zgodnie ze zgłoszonym przez Bytomski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapotrzebowaniem 

zbieramy nowe: 

• gry planszowe dla dzieci w wieku powyżej 9 lat, 

• środki czystości, środki do pielęgnacji, 

• środki chemiczne do czyszczenia, 

• artykuły szkolne: bloki, kredki ołówkowe, piórniki, zeszyty A5 w kratkę i linię, długopisy, 

• pojemniki do segregacji zabawek, artykułów szkolnych, 

• kalendarze trójdzielne na rok 2022, 

• bluzy młodzieżowe dla chłopca i dziewczynki (rozmiar M lub 164). 

Zbiórka trwa od 01.12.2021 do 28.01.2022. 

Po zakończeniu zbiórki prosimy o informację mailową, ile rzeczy udało się Państwu zebrać oraz 

dostarczenie ich do dnia 4 lutego 2022 do Przedszkola Miejskiego nr 48 w Bytomiu w opisanym 

kartonie (Nazwa Placówki).  

 

 

mailto:aniolkowegranieBytom@gmail.com


Zgłoszenie do koncertu powinno zawierać (formularz poniżej): 

• imię, nazwisko oraz wiek dziecka wraz z dołączoną zgodą na wykorzystanie wizerunku 

dziecka, 

• imię i nazwisko opiekuna artystycznego, 

• tytuł i rodzaj wykonanego utworu, 

• czas  wykonywania utworu.  

Pliki z podkładami muzycznymi należy dostarczyć na nośniku USB lub drogą mailową do 

organizatora do 4 lutego 2022 r. Pliki muszą być w formacie mp3. 

Utworem może być kolęda, pastorałka lub piosenka o tematyce świątecznej. Utwór może być 

wykonywany wokalnie, instrumentalnie oraz wokalno-instrumentalnie, może być to również 

taniec. 

Maksymalna liczba utworów z danej placówki: 2 utwory. 

Maksymalna liczba dzieci wykonujących jeden utwór: 10 dzieci. 

 

 Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.  

 

 

 

 

  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 48 

                                                                                              

mgr Joanna Seget 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie placówki do akcji charytatywnej „Aniołkowe granie” 

 

Nazwa placówki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres placówki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko koordynatora akcji w placówce: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgłoszenie do koncertu charytatywnego: 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Wiek dziecka: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna artystycznego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł i rodzaj wykonanego utworu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Czas  wykonywania utworu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


