
Stejně jako každým rokem chystáme i letos na podzim akci pro vážně nemocné děti
SPLNÍŠ MI PŘÁNÍ ? 

Pokud máte zájem své dítko přihlásit,
je nutné do 20.11.2018, zaslat na email splnismiprani@seznam.cz, 

nebo na adresu NFŠO Tř.1.Máje 1052, Přeštice 33401 

1. přihlášku je součástí tohoto dopisu (stačí dobrá fotografie není nutný sken )
2. je nutno vyplnit ! věk a jméno dítka, adresu a telefon kam dárce splněné přání nechá 

zaslat, nebo zašle. 
3. fotografii Vašeho dítka ( nejlépe s obrázkem svého přání, pokud není schopno kreslit, tak 

samozřejmě bez něj, nebo jej za něj/ni může nakreslit třeba sourozenec )
4. odkaz na vybrané přání, dárek je vánoční a neměl by přesahnout 1.000,-kč 
5. Je nutno podepsat !!!! souhlas se zveřejněním fotografií na webových a facebookových 

stránkách NF Šance onkoláčkům. ( bez podepsaného souhlasu není možné přání nechat 
dárce splnit )

Akce probíhá následovně, 
zvěřejníme koláž (fotografii Vašeho dítka, logo nf a obrázek přání) na 

facebookových stránkách, spolu s odkazem na vybraný dárek
požádáme dárce, aby přání Vašemu dítku splnili, 

poté mu v soukromé zprávě zašleme adresu, telefon. 

Od Vás prosíme zpětnou vazbu v podobě fotografie, kterou po Vánocích zveřejníme na našich stránkách
spolu s poděkováním Vašemu patronovi. 

Prosíme nepředávejte dárek dítku dříve než pod stromečkem, pokud to samozřejmě nevyžaduje jeho
zdravotní stav. 

Akce má každý rok obrovský ohlas, dárci mnohem radši vědí komu konkrétně pomáhají. 
Loni jsme mohli zprostředkovat přání více než 200 dětem. 

Určitě se nestyďte přihlásit i to své. 

Jméno a věk dítěte.........................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce.................................................

Adresa, telefon pro zaslání splněného přání......................................................................................

Souhlasím s tím, aby nf Šance onkoláčkům v rámci akce „Splníš mi přání? „ zveřejnilo na svých 
facebookových, nebo webových stránkách fotografii, věk a jméno mého syna/dcery. Souhlasím s 
tím, aby nfšo v rámci akce „ Splníš mi přání? „ předalo kontaktní údaje ( jméno, příjmení, adresu a 
telefon ) v soukromé zprávě dárci, který bude splněné přání pro mého syna/dceru plnit. 
Souhlasím s tím, aby nfšo v rámci akce „Splníš mi přání? „ následně zveřejnilo, fotografii mého 
syna/dcery s dárkem, jako poděkování dárci za splněné přání.

V ….........................................   Dne.....................................     Podpis..........................................

mailto:splnismiprani@seznam.cz

