
 
ZAPROSZENIE  NA  PIKNIK  SZKÓŁ  FUNDACJI  PRIMUS 

 

Drodzy Rodzice, 

w imieniu Nauczycieli, Dyrektorów Szkół, Zarządu i Prezydium zapraszamy Państwa z Rodzinami 

na tradycyjne spotkanie integracyjne - piknik Fundacji Primus, który odbędzie się w sobotę 23 września. 

W tym roku wracamy do wieloletniej tradycji spotkań poza szkolnym terenem i organizujemy piknik  

w Gościńcu Wiecha, w pobliżu Kawęczyna. 

Piknik szkolny to impreza organizowana przez nas dla nas, czyli my – Rodzice uczniów szkół Primus, 

Nauczyciele, Dyrektorzy i Zarząd Fundacji urządzamy ten piknik dla uczniów i ich rodzin, absolwentów 

naszych szkół, pracowników Fundacji oraz jej przyjaciół.  

Szkoły Fundacji Primus są szkołami społecznymi, w których my Rodzice wraz z naszymi dziećmi, 

Nauczycielami i pracownikami Fundacji organizujemy samodzielnie szereg imprez i to od nas w dużej 

mierze zależy jaki one mają kształt, jak są zorganizowane i czy wywołują uśmiech oraz zadowolenie 

naszych dzieci. W szkołach Fundacji już od 11 lat funkcjonuje sztab WOŚP, organizujemy kiermasze 

Bożonarodzeniowe, realizujemy akcje Primusowy Dar Serca, zbieramy nakrętki, aby wspomóc 

potrzebujących niepełnosprawnych. Przygotowujemy jeszcze wiele innych akcji, w których jednoczymy 

nasze siły i skutecznie współpracujemy przy ich realizacji. Piknik szkolny jest jedną z takich inicjatyw, 

gdzie wspólne działania przynoszą oczekiwane efekty, nam Rodzicom pomagającym przy organizacji tej 

imprezy dają satysfakcję, a dzieciom frajdę i miłe wspomnienia.  

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc, wsparcie i aktywne zaangażowanie się w organizację 

pikniku, który jest nie tylko okazją do integracji „nowych” członków naszej społeczności, ale również daje 

możliwość lepszego poznania się rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników Fundacji. Jest 

również szansą, aby pokazać naszym dzieciom, w jaki sposób można angażować się społecznie na rzecz 

innych i jaką przyjemność czerpać z samego faktu współtworzenia i uczestniczenia w takim 

przedsięwzięciu. 

Nauczyciele, którzy zawsze aktywnie uczestniczą we wszelkich szkolnych inicjatywach, tradycyjnie, wraz 

z uczniami, przygotują różnego rodzaju konkursy i pokazy umiejętności uczniów oraz gry integracyjne. 

Tematem tegorocznego pikniku będą SPORTY I TAŃCE ŚWIATA. 

Podczas licytacji oraz loterii będziemy zbierać fundusze na cel, uzgodniony wspólnie z Dyrektorami Szkół 

i Zarządem – w tym roku będzie to WYPOSAŻENIE PRACOWNI MUZYCZNEJ, z której korzystają wszyscy 

uczniowie oraz sekcje artystyczne w naszych szkołach. 

Tak jak w poprzednich latach z funduszy zebranych ze sprzedaży biletów (wejściówek) opłacimy 

wynajem Gościńca, jedzenie i napoje. Was – Rodziców prosimy o pomoc w przygotowaniu i pozyskaniu 

źródeł finansowania atrakcji dla dzieci oraz w samej organizacji tego wydarzenia.  

Drodzy Rodzice,  

liczymy na to, że w każdej klasie znajdą się osoby, które chętnie wesprą nasz piknik i zgłoszą się do 

pomocy przy jego organizacji. Informację o tym w jaki sposób można zaangażować się w przygotowanie 

pikniku znajdziecie Państwo poniżej w części „Organizacja Pikniku”. 

Gorąco zachęcamy do udziału całymi rodzinami w naszym integracyjnym pikniku, który zapewni 

atrakcyjne spędzenie czasu w gronie rodziny i znajomych. 

 

Prezydium Rady Fundacji Primus 



 

ORGANIZACJA PIKNIKU 

Szanowni Państwo, form pomocy jest wiele, a każdy rodzaj wsparcia będzie przydatny i doceniony. 

Na dzień dzisiejszy widzimy potrzebę wsparcia przy: 

1. „komitecie organizacyjnym”, który będzie czuwał nad przygotowaniami i realizacją wydarzenia. 

Zapraszamy do współpracy kilka osób, najlepiej gdyby byli to przedstawiciele wszystkich poziomów 

nauczania w Fundacji (klasy młodsze NSP, klasy starsze NSP, NG/LO), które wesprą i skoordynują 

działania związane z organizacją pikniku; 

2. pozyskaniu funduszy na atrakcje - zachęcamy do wykorzystania możliwości darowizn przez firmy,  

w których Państwo pracują lub posiadają. Firma może odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę 

na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego, a taką jest nasz Fundacja. 

Oczywiście zachęcamy również do wpłat prywatnych darowizn celowych na konto fundacji, nasze szkoły 

są szkołami społecznymi, wszystkie pozyskiwane fundusze są przeznaczane na cele statutowe  

(w przeciwieństwie do szkół prywatnych, w których zysk jest generowany dla właścicieli); 

3. zorganizowaniu atrakcji na piknik dla uczestników  - ufundowanie różnego rodzaju atrakcji, które 

urozmaicą czas spędzony na naszej integracji. Dla najmłodszych mogą to być: „dmuchańce”, malowanie 

buziek, iluzjonista, suchy basen z piłkami, dla średnich: strzelnica, łuki, eksperymenty, rodeo, zorba, dla 

najstarszych uczniów: segway, laboratorium naukowe, GIF-budka czy karaoke. Dla rodziców stoiska 

prezentujące ciekawe produkty / firmy z możliwością ich testowania. Dla wszystkich fajerwerki lub pokaz 

laserów oraz wszelkie inne pomysły, które uznacie Państwo za atrakcyjne z punktu widzenia 

uczestników, czyli Was i Waszych dzieci, których potrzeby i upodobania znacie najlepiej; 

4. pozyskaniu unikatowych lub wartościowych przedmiotów na aukcję (np. książka z autografem autora, 

kurs tańca, voucher na bilety lotnicze lub wycieczkę itp.); 

5. pozyskaniu fantów na loterię (przedmioty atrakcyjne dla uczniów: książki, płyty, filmy, słodycze, 

zabawki, itp.); 

6. zaproszeniu ciekawych / popularnych osób  (ze świata sportu, tańca, muzyki), które zaciekawią  

i zainspirują uczestników pikniku. 

 

Drodzy Rodzice, wszelkie formy pomocy (materialnej i niematerialnej) prosimy zgłaszać bezpośrednio do 

Zarządu:  

Agnieszka Rychlicka zarzad@primus.com.pl, tel/fax (022) 648 28 53-55, tel. 697 970 235 

Dalsze szczegółowe informacje na temat pikniku będą udostępnione na stronie internetowej Fundacji. 

 

Z poważaniem 

Prezydium Rady Fundacji 

mailto:zarzad@primus.com.pl

