Ruch społeczny DzielnyTata.pl
Warszawa Dnia 13maja 2015 r.
W imieniu ojców
Michał Fabisiak
Stryjeńskich 10m 76
02-791 Warszawa
Tel 501 25 00 33
biuro@dzielnytata.pl

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Imprez Masowych i Zgromadzeń
Publicznych
170 Warszawa
ul. Młynarska 43/45, 01-170
Sekretariat_BBIZK@um.warszawa.pl

Zgłoszenie manifestacji - marszu
W związku z tym iż jesteśmy oburzeni rządami PO i prezydenta Komorowskiego w wyniku czego , już około
4.600.000 dzieci zostało odizolowanych od rodziców zgłaszam manifestację która odbędzie się przed
Sejmem Rzeczypospolitej
ospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie 4/6/8
21 maja 2015 roku w godzinach 11.00
1
do 16.00.
Manifestacja odbędzie się pod hasłem:
hasłem
„sad nad sędziami – przemarsz białych koszulek”
koszulek w celu obalenia istniejących rządów PO i Prezydenta
Komorowskiego
Około godziny 16:00
:00 zamierzamy przemaszerować pod Pałac Prezydencki Krakowskie Przedmieście 48/50
gdzie chcemy dokończyć manifestację do godziny 18:00
1
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. „prawo do
o zgromadzeniach” podaję dane:
1. Organizatorem jest Michał Fabisiak zam.
zam Stryjeńskich 10m76 02-791
791 Warszawa ur.
ur 12 lipca 1971r.
Prezes stowarzyszenia DzielnyTata.pl – przewodniczący zgromadzenia
2. Cel – manifestacja niezadowolenia ojców z pracy sejmu i prezydenta – manifestacja ojców
poszkodowanych przez polskie sądy i odizolowanych od swoich dzieci, manifestacja
niezadowolenia w związku
zku z ignorancją rządzących.
rządzących. Manifestacja w języku polskim i angielskim
3. przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 i okolicy 21 maja 2015 roku w godzinach 11.00
.00 do 16.00
(w międzyczasie przemarsz około 16-16:40) Pod kancelarią Pałac Prezydencki Krakowskie
Przedmieście 48/50 gdzie chcemy dokończyć manifestację do godziny 18:00.
18:00 Przemarsz odbędzie
się ulicami:
Jana Matejki – Aleje Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście
załączam mapkę
4. Liczba osób zapewne nie będzie duża – udział w manifestacji zgłosiło mi około 100 osób
W mailu załączam zdjęcia zgłaszającego,
zgłaszają
proszę
roszę o potwierdzenie zgłoszenia na adres
biuro@dzielnytata.pl I poinformowanie mnie kiedy mogę
mo ę odebrać identyfikator
Michał Fabisiak
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