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Zgłoszenie manifestacji-sprostowanie
W związku z tym iż reprezentujemy
reprezentuj
1510 poszkodowanych ojców, a cześć z nich zgłosiło potrzebę
manifestacji naszego niezadowolenia z dyskryminacji Ojców w naszym kraju zgłaszam manifestację która
odbędzie się przed Sejmem Rzeczypospolitej
Rzeczy
Polskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie 4/6/8
24 października 2014 roku w godzinach 11.00
1
do 17.00. Manifestacja odbędzie się pod hasłem
„rewolucja październikowa – oddajcie nam nasze dzieci” w celu zmiany prawa około rodzinnego
zawartego w naszych postulatach http://dzielnytata.pl/postulaty.htm
Nie
ie zgadzamy się na manifestacje innych organizacji gdyż zagraża to naszej wolności
wo
tak jak było to
ostatnio pod kancelarią Prezydenta. Około godziny 15:00 zamierzamy przemaszerować pod kancelarię
Premiera gdzie chcemy dokończyć manifestację do godziny 17:00
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. „prawo 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
Oraz Adam Grzybowski zam.
zam Ratowników Górniczych 18a/25 44-100
100 Gliwice ur.
ur 31 marca 1986r.
2. Cel – manifestacja niezadowolenia ojców z pracy sejmu – manifestacja ojców poszkodowanych
przez polskie sądy i odizolowanych
odizolowanych od swoich dzieci, manifestacja niezadowolenia w związku z
ignorancją rządzących.. Manifestacja w języku polskim i angielskim
3. przy ulicy Wiejskiej 4/6/8 i okolicy 24 października 2014 roku w godzinach 11.00
1
do 15.00
(w międzyczasie przemarsz) Pod kancelarią Premiera Aleje Ujazdowskie 1/3 15:00-17:00
4. Liczba osób zapewne nie będzie duża – udział w manifestacji zgłosiło mi około 100 osób
W mailu załączam zdjęcia zgłaszających , proszę
proszę o potwierdzenie zgłoszenia na adres biuro@dzielnytata.pl
I poinformowanie mnie kiedy możemy odebrać identyfikatory
Michał Fabisiak
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