
Fundacja ,,Gdy Liczy się Czas” została założona przez 

rodziców, dzieci które chorowały miesiącami lub latami na chorobę nowotworową. Wiemy jak jest ciężko 

dzieciom, rodzicom oraz bliskim rodziny której dziecko choruje/chorowało na nowotwór. Mamy nadzieję, 

że uda nam się poprzez działanie fundacji zmniejszyć te wszystkie złe objawy do minimum. 
 

Dlaczego w piżamach? 

Dla wielu podopiecznych fundacji piżama stała się nieodłączną częścią codzienności. To co dla nas jest 

związane z odpoczynkiem i spokojem dla innych jest symbolem walki o zdrowie i życie. Chcemy okazać 

wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom poprzez zmianę sportowych ciuchów                          

w piżamy.  

Dzień w Piżamach - to część ogólnopolskiego wydarzenia Bieg w Piżamach, który organizuje Fundacja 

"Gdy Liczy się Czas"  
 

Dzień Piżamy w przedszkolu, to przede wszystkim dzień zwrócenie uwagi na zdrowie i empatię. 

Dlaczego piżama? - Ponieważ to standardowe ubranie chorych dzieci. Nie myślimy o zdrowiu, kiedy 

jesteśmy zdrowi . Ale jak cenne jest zdrowie poznajemy dopiero w chorobie.  

Zdrowie, to nie tylko zdrowa dieta, to zdrowe zachowanie, zdrowe myślenie, to dobre relacje                                      

z rówieśnikami, to równowaga między zabawą , a obowiązkami. To poznanie siebie                                                        

i swojego miejsca   w otaczającym świecie. To odpowiedzialność i dbanie o siebie, bliskich, ekologię.  
 

Forma wydarzenia jest prosta  

Przychodzimy do przedszkola ze swoimi ulubionymi piżamami w podpisanych workach.                                                                                  

(na znak solidarności z chorymi dziećmi), w które się wszyscy ubierzemy zaraz po śniadaniu. Każdy 

otrzyma NUMER STARTOWY na pamiątkę udziału w tym symbolicznym BIEGU W PIŻAMACH.   

I wtedy WSZYSCY RAZEM POBIEGNIEMY!!! ( będziemy śpiewać, tańczyć, pląsać, rozwiązywać 

zadania .....) 
 

A RODZICE RÓWNIEŻ MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM WYDARZENIU: 

1.Wydarzenie ma charakter charytatywny i zachęca uczestników do wsparcia zbiórki na rehabilitację 

dzieci po chorobie nowotworowej i wsparcie ich podczas leczenia. 

Proponowana przez organizatora cegiełka wynosi 5 zł  

2. Współorganizator może zbierać wsparcie finansowe od uczestników:                                                       

PROSIMY WIĘĆ O SKŁADKĘ 5,00ZŁ 

A zebraną kwotę PRZEDSZKOLE  przeleje na konto bankowe organizatora                                                     

36 1750 0012 0000 0000 3439 6043 Fundacja „Gdy Liczy się Czas” 

Po dokonaniu przelewu, który jest potwierdzeniem organizacji wydarzenia, otrzymamy  od fundacji dyplom 

udziału, podziękowania dla placówki, dyrekcji, nauczycieli i uczestników  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbiegwpizamach.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVboMbIaBG2RGUNWydwPWOL9SVfA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgdyliczysieczas.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjPPdtELlAl4bRVL-ObuMBt62GNw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgdyliczysieczas.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjPPdtELlAl4bRVL-ObuMBt62GNw

