Drodzy rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły,

Ten rok szkolny jest trudny i wyjątkowy zarazem. Szkolny Klub Wolontariatu
zaangażował się w wiele działań: pomagamy Szymonowi, pomogliśmy zwierzętom
w Krakowskim Schronisku, zorganizowaliśmy wyprawki dla naszych nowych
uczniów, podzieliliśmy się darami z miejscami tymczasowego pobytu uchodźców,
zorganizowaliśmy Wiosenny Turniej Sportowy dla klas 4-8.

To nie koniec naszych działań!
W naszym otoczeniu są osoby, które chorują na choroby nowotworowe. Grono
pedagogiczne w ostatnim czasie wspiera też jedną z naszych koleżanek w walce
z tą chorobą. Nasza koleżanka to wyjątkowa osoba – bardzo angażuje się w pomoc
dzieciom, edukację rodziców. Ma bardzo dużą wiedzę i doświadczenie, którym się
dzieli nawet teraz w tym trudnym dla niej czasie. Cały proces zdrowienia jest trudny
i mozolny.
Dlatego też mając na uwadze trudną sytuację kobiet chorych na choroby
onkologiczne podjęliśmy się (kilka lat temu już takie działania miały miejsce
w szkole) zorganizowania ponownie akcji Daj Włos! Zależy nam na daniu wsparcia
dziewczynom/kobietom, które tracą włosy w wyniku leczenia chemioterapią – dania
im poczucia wartości i bycia kobietą.
W dn. 30 maja w godz. 16.00 – 18.00 w naszej szkole otworzymy SZKOLNY
SALON FRYZJERSKI, który poprowadzi zaprzyjaźniona fryzjerka p. Dominika
Rożek (Salon Fryzjerski Solarium ul. Centralna 30). Będzie można nieodpłatnie
oddać swoje włosy na rzecz Fundacji Rak’n’Roll.

Ważne zasady:
1. Włosy mogą być farbowane na ciemniejszy niż naturalny kolor, nie mogą być
jednak rozjaśniane, ombre, sombre ani po hennie, keratynie, botoksie itp.
Również włosy, które były rozjaśnione a następnie pofarbowane na
ciemniejszy kolor nie nadają się na perukę.
2. Ścinane włosy muszą mieć 25 cm lub więcej długości, mierzone przed
zapleceniem warkoczy. Nie może być mniej. Nie jest tu istotne, że bardzo
chcesz lub masz specjalną okazję. Długość włosów nie jest przedmiotem
negocjacji. Jeśli będą miały mniej, nie będzie można z nich utkać peruki.
3. Muszą być umyte bez odżywki, suche. Po użyciu odżywki lub maski włosy
stają się zbyt śliskie, by tkać z nich peruki.
4. Podczas akcji fryzjer po ścięciu włosów – wyrówna je. Nie będzie
możliwości

dokonania

modelowania,

cieniowania.

Można

się

umówić

indywidualnie na w/w zabiegi już w zakładzie fryzjerskim (gwarantowany rabat
 po okazaniu specjalnej wizytówki).
5. Aby, oddać włosy należy wypełnić specjalne oświadczenie, które będzie
dostępne w dniu 30 maja w szkole.
6. Osoba niepełnoletnia musi przyjść wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.
Na wykonanie jednej peruki potrzeba warkoczy od 5 – 10 osób.

Ten dar nic nas nie kosztuje!!!
Dajmy wsparcie dziewczynom/kobietom
w trakcie leczenia onkologicznego!

