
pokazać, że troska o zdrowie, dbałość o relacje i realizacja marzeń są niezwykle ważne, 

skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, wizyty u stomatologa, podologa,
optometrysty, pomiaru wagi, wzrostu, ciśnienia tętniczego;
odwiedzić Szpital Pluszowego Misia (do którego dzieci przychodzą ze swoimi misiami);
uczestniczyć w warsztatach z pierwszej pomocy;
wziąć udział w treningu dla każdego, a także konkurencjach sportowych;
pokonać tor przeszkód;
skonsultować się z farmaceutą;
spotkać się z dietetykiem;
spróbować zdrowych przekąsek owocowo-warzywnych, soków, koktajli;
namalować marzenia;
zrobić dziecięcy tatuaż;
zrelaksować się;
poznać siłę jogi; 
zakręcić kołem fortuny sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowia.

pobawić się podczas animacji dla dzieci;
pomalować twarz;
spróbować szczęścia w loterii marzeń;
spełnić marzenie.

 
 
 

Fundacja Mam Marzenie i Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce
serdecznie zapraszają

do udziału w Ogólnopolskim Dniu Marzeń
poświęconym profilaktyce zdrowia i marzeniom,
który odbędzie się 28 maja 2022 roku (SOBOTA)

o godzinie 10:00
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

 
 Inspiracją i motywacją do stworzenia tego wyjątkowego dnia stało się niezwykłe spotkanie 

z Marzycielem – Krystianem, który zamarzył o przebadaniu swoich kolegów i koleżanek 
w swojej szkole pod kątem wykrywania nowotworów, aby nikt nie musiał cierpieć tak jak on.

 
 W dniu wydarzenia odbędzie się GRA marzeń O ZDROWIE z nagrodami, 

w ramach której będzie można:
 

       a wręcz niezbędne w życiu każdego człowieka;

Ponadto będzie można:

 OGÓLNOPOLSKIM DNIU MARZEŃ



pod opieką rodzica/opiekuna prawnego;
pod opieką osoby upoważnionej pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego (wzór
upoważnienia do pobrania ze strony www.dabrowka.edu.pl) – upoważnienie do oddania
w rejestracji po oficjalnym otwarciu wydarzenia;
samodzielnie po ukończeniu 10 roku życia za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego
(wzór zgody do pobrania ze strony www.dabrowka.edu.pl) – zgoda do oddania w
rejestracji po oficjalnym otwarciu wydarzenia.

WAŻNE !
 
 
 

Dziecko może wziąć udział w Ogólnopolskim Dniu Marzeń (rejestrując się po oficjalnym
otwarciu wydarzenia):

* (zgoda/upoważnienie oraz zasady ODM dostępne są na www.dabrowka.edu.pl) 

 


