
                               

                                       

             
 

                                                                                                           

  
                               

Nasz znak: L.dz 106/2021        Legnica, 02.09.2021 r. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI                                                                                                                                             

ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LEGNICY 

Al. Orła Białego 2, 59-220 LEGNICA 

tel. 76 724 51 09,  NIP 691-001-73-83 www.tpd.legnica.pl 

tpdokregowy.legnica@wp.pl 

Naszym celem –  

dobro dziecka 
 

Działamy w Polsce 

od 1919 roku  

W Legnicy od 

1945 roku 

Nasi podopieczni to: 

- dzieci osierocone 

i porzucone 

- dzieci przewlekle 

chore 

i niepełnosprawne 

- dzieci i rodziny 

znajdujące się 

w trudnych warunkach 

życiowych 

Działamy na terenie: 

szkół, placówek, 

zakładów miasta 

Legnica,  

powiatów: legnickiego, 

głogowskiego, 

jaworskiego, 

lubińskiego, 

polkowickiego 

i złotoryjskiego. 

Organizujemy:  

- wyjazdy 

wypoczynkowe letnie 

i zimowe 

- turnusy 

rehabilitacyjno- 

profilaktyczne 

- konkursy plastyczne 

i fotograficzne 

- plenery plastyczne 

- festyny 

- turnieje tematyczne 

- konferencje naukowe 

- przeglądy artystyczne 

Nasza placówka to: 

- Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Jaworze 

Prowadzimy: 

- Klub Wolontariusza 

- Pogotowie Pomocy 

w Nauce 

- Magazyn Pomocy 

Żywnościowej 

- Dyżury Społecznych 

Rzeczników Praw 

Dziecka TPD 

Wydajemy własny 

biuletyn informacyjny 

„Nade Wszystko 

Dziecko”. 

 

 

 

Nasze konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2066 0000 0001 1971 2196 

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI 

 NA RZECZ PRAW DZIECKA 

          

                                     Przewodniczący Kół Przyjaciół Dzieci  

                                  Okręgu Legnickiego TPD 

                                   i  Oddziałów Okręgowych na Dolnym Śląsku 

 

                                                                         

           Minęły wakacje, w związku z tym ogłaszamy2 konkursy pod hasłem „Nie zapomnij           

o letniej przygodzie”  -  literacki i fotograficzny. 

           Prace można wysyłać pocztą (Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica) lub 

drogą mailową na: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub składać osobiście          

w biurze TPD w terminie do 15 września br. Przewidujemy dyplomy, nagrody 

rzeczowe i wyróżnienia. 

          Na konkurs literacki oczekujemy opracowania w formie pisemnej 

odręcznej lub drukowanej – przedstawienie wspomnień lub niezwykłej 

przygody z minionych wakacji. Specjalne wyróżnienia przewidujemy dla 

uczniów – uczestników kolonii TPD Legnica w Międzyzdrojach, Warszawie 

oraz Kudowie Zdroju czy Rajczy. 

          Na konkurs fotograficzny należy przesyłać prace w formacie minimum 

pocztówkowym (A6). Prosimy  o opisanie prac. 

         Wszystkie prace konkursowe powinny zawierać imię i nazwisko autora, 

wiek, szkołę i klasę do której uczęszcza oraz adres, telefon lub e-mail. 

         Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:  7-11 i 12-18 lat. 

Podsumowanie konkursu odbędzie się, jeśli będzie to możliwe 23.09.2021 r. 

podczas imprezy ,,Pożegnanie lata 2021’’. 

 

                Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów.  

 

                                                                                    

 

  

 Z poważaniem, 

Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego 

TPD w Legnicy 

 

Kazimierz Pleśniak 
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