Informacja z 26 maja 2018 r.
zamieszczona na stronie www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy/

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki 24. sesji SDiM oraz sympatycy naszego profilu. W
związku z licznymi komentarzami pojawiającymi się pod opublikowanym przez nas
postem, dotyczącym przełożenia obrad na 27 września br., informujemy (po raz
kolejny) że Sejm Dzieci i Młodzieży jest i zawsze był projektem edukacyjnym,
konkursem w którym nagrodą dla najlepszych 230 zespołów z całej Polski jest udział
w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu.
Uczestnicy tego wydarzenia nie mogą być traktowani jak młodzi posłowie ponieważ
nie zostali wybrani w wyborach, a są laureatami konkursu. Wszystkie osoby, które
chcą w tym wieku uprawiać politykę zapraszamy do udziału w wyborach i przejścia
weryfikacji wyborczej. Każdemu kto obiera taką drogę życzymy powodzenia, ale
prosimy o nie używanie w tym celu naszego projektu edukacyjnego.
W związku z powyższym odcinamy się od inicjatywy Parlament Dzieci i Młodzieży,
którego organizatorzy konsekwentnie od kilku dni wprowadzają uczestników SDiM w
błąd sugerując, że jest on kontynuacją SDiM oraz na naszym profilu próbują
promować niezwiązane z nami i naszą ideą wydarzenie. Z tego powodu
konsekwentnie usuwamy linki dot. PDiM, gdyż nie zgadzamy się na promowanie tego
przedsięwzięcia za pomocą naszej strony i naszego projektu. PDiM nie jest ani
związany z SDiM ani nie jest jego następcą!
Nie dziwcie się tej decyzji. To naturalne, że nie zgadzamy się na promocję
wydarzenia, z którym nie chcemy być wiązani.

Ponadto przypominamy, że od samego początku informowaliśmy o przeniesieniu
sesji na jesień. Przykro nam, że aż 9 dni trzymaliśmy Was w niepewności co do
dokładnego terminu, ale uwierzcie nam, że przez szacunek dla Was jako uczestników
SDiM nie mogliśmy poinformować Was o nowej dacie, dopóki nie mieliśmy pewności,
że wszystkie kwestie organizacyjne jak np. zakwaterowanie dla prawie 600 osób,
transport i wyżywienie są dopięte na ostatni guzik:) Zapraszamy wszystkich do
spotkania 27 września 2018 r. w Sejmie i wspólnej debaty na temat, który jestem
tytułem tegorocznej sesji.

