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Zgłoszenie przemarszu 22,23 października 2015r
W związku z tym iż reprezentuję 1835 poszkodowanych ojców, a cześć z nich zgłosiło potrzebę
manifestacji naszego niezadowolenia z dyskryminacji Ojców w naszym kraju i izolacji ich od swoich dzieci
zgłaszam naszą 36tą manifestację która odbędzie się w Formie marszu 22,23 październ
nika 2015r. ze Stacji
Metra Ursynów – Al. KEN 100 o godzinie 8:00 trasą E30 w kierunku mostu Siekierkow
wskiego do stacji BP
na Wale Miedzeszyńskim 670. Do go
odziny ok. 11:00 o godzinie 15:00 ruszymy tą samą trasą w odwrotnym
kierunku zakończymy marsz o godziinie 18:00. Dnia 22, 23 października trasa będzie wygglądała identycznie.
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. „prawo o zgromadzeniach” podaję dane:
zam Stryjeńskich 10m76 02-791
791 Warszawa ur 12 lipca 1971r.
1. Organizatorem jest Michał Fabisiak zam.
reprezentujący stowarzyszenie DzielnyTata.pl
2. Cel – manifestacja pod tytułem ”Nie
”
ma praw ojca, nie ma ruchu w mieście” – manifestacja ojców
poszkodowanych przez polskie sądy i odizolowanych od swoich dzieci, manifestacja
niezadowolenia w związku z ignorancją rządzących.
rządzących Manifestacja w języku polskim i języku
angielskim
3. Miejsce, data - w Formie marszu 22,23 października 2015r. ze Stacji Metra Urssynów – Al. KEN 100
o godzinie 8:00 trasą E30
E
w kierunku mostu Siekierkowskiego do sttacji BP na Wale
Miedzeszyńskim 670. Do go
odziny ok. 11:00 o godzinie 15:00 ruszymy tą samą ttrasą w odwrotnym
kierunku zakończymy marszz około godzinie 18:00. Dnia 22, 23 października trassa będzie wyglądała
identycznie. (załączam map
pkę marszu)
Liczba osób zapewne nie będzie duża – udział w manifestacji zgłosiło mi około 100 osób, nie
mniej jednak zaproszonych zostało
zos
około 1800 ojców.
4. Nie przewidujemy zagrożenia manifestacji, ani wybryków,
wybryków prosimy o poinformowanie Policji że
zajmiemy całą jezdnię (w
wszystkie pasy w kierunku ruchu) gdyż takiej szerokości jest nasz
transparent. Przemarsz będzie trwał
trwa około 4 godzin (w jedną stronę) – będzie to pewne
utrudnienie w ruchu ale czym ono jest gdy my nie widzimy swoich dzieci po kilka, kilkanaście lat…
Proszę o potwierdzenie zgłoszenia na adres biuro@dzielnytata.pl i sms na mój nr telefonu
Michał Fabisiak
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