
                                         Caritas Diecezji Łom Ŝyńskiej                      
                Szkolne Koło Caritas  
                   przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr  5 w ŁomŜy 
 

Zapraszamy  

Dyrekcj ę, Grono Pedagogiczne, Opiekunów 

oraz Członków i Sympatyków Szkolnych Kół Caritas 

na: 

IV DIECEZJALNY BAL CHARYTATYWNY 2011  

Szkolnych Kół Caritas 

 

który odbędzie się w dniu 29.01.2011r (sobota) w Zespole Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących nr 5  w  ŁomŜy ul. Przykoszarowa 22 /sala gimnastyczna/  

Rozpoczęcie balu o godz. 10.00 zakończenie o godz. 14.30 
 

Podczas balu zapewniamy dobrą muzykę, konkursy taneczne, muzyczne, loterie fantowe 
oraz napoje i poczęstunek  

 
Szczegóły organizacyjne: 

 
Celem głównym balu jest  zbiórka przyborów szkolnych, zabawek, gier,  które zostaną przekazane chorym dzieciom  
w placówkach leczniczych Diecezji ŁomŜyńskiej w ramach XIX Światowego Dnia Chorego (11.02.2011r) . Bal jest równieŜ 
okazją do integracji i formacji członków SKC. 

*** 
Biletem wstępu na bal są właśnie przybory szkolne, zabawki np. maskotki, gry , (coś co umili czas dzieciom w róŜnym 
wieku w szpitalu) dostarczone na bal indywidualnie lub grupowo. Szkolne Koło Caritas moŜe wcześniej przeprowadzić 
zbiórkę zabawek na terenie szkoły i dostarczyć na bal.  

*** 
Zabawki nie musz ą być nowe ale prosimy, aby nie były zniszczone!!!  
Opiekunów SKC prosimy o zwrócenie uwagi, na to czy d ostarczone zabawki nadaj ą się do przekazania innym 
dzieciom. 

*** 
Zgłoszenia grupowe uczestników Balu  z danej Szkoły (skąd i ile osób) 
oraz zgłoszenia SKC, które chciałyby zorganizowa ć przekazanie zabawek w szpitalach  (połączone z krótką formą 
zabaw dla małych pacjentów) dokonuje opiekun SKC do dnia 25.01.2011r. w  biurze Caritas Łom Ŝa:   
tel. 086/2162938, e-mail: skc.lomza@caritas.pl 

*** 
Organizatorzy proszą o zmianę obuwia. 

*** 
SKC, które nie b ędą mogły uczestniczy ć w Diecezjalnym Balu Charytatywnym w Łom Ŝy zapraszamy  
do zorganizowania podobnej imprezy na terenie swoje j szkoły, b ądź miasta wł ączając w akcj ę równie Ŝ SKC  
z najbli Ŝszej okolicy. Prosimy równieŜ o przekazanie wcześniejszej informacji o organizowanej  podobnej imprezie.  
 

 
 Serdecznie Zapraszamy! 

Organizatorzy 
 
 
 

                                                                                     


