Milí přátelé!

Spolek SOSák ve spolupráci se spolkem Květnice Vzkvétající, tento rok se již po čtrnácté
organizujeme masopust, který propojuje místní i přespolní občany a spolky a
současně propojuje i obce Sibřina, Stupice, Újezd N/L, Květnici i Koloděje.
Rádi bychom zapojili do jeho příprav co nejvíce lidí, lidiček i obcí, neboť náročnost této
oblíbené akce stále roste. Tuto tradiční a tradici navracející akci, která je velmi oblíbena
v loňském roce navštívilo na pět set účastníků a možná jich bylo ještě více. A tak se
nám rozpočet masopustu šplhá stále výš a je jasné, že bez podpory se neobejdeme.
Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o podporu této akce, která je jedinečnou
kulturní událostí a i Vy můžete být u toho a to osobně, či reklamou.
Váš příspěvek může mít takovou podobu, jakou mu určíte Vy sami.
Jak tedy můžete přispět na masopust 2015?
- Finančním darem na transparentní účet č. 2500413601/2010, vedený u FIO banky
- Finanční darem do pokladny sdružení
- Zasláním DMS ve tvaru DMS ROK SOSAKOV na číslo 87 777 a darujte nám 28,50 Kč
měsíčně po celý rok, cena jedné DMS je 30 Kč
- Placenou reklamou - SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ PROPAGACE A REKLAMY
- Reklamními předměty – kalendáře, tužky, samolepky, placky, bloky apod., předměty
jsou součástí balíčků i tomboly
- Drobnými produkty – cukrovinky, buchty/koláče, polívky v sáčku, marmelády, káva,
čaj, lepící pásky, provázky a co vás napadne
- Lidskou pomocí při přípravě masopustu týden před (stavba stanu, podia, nošení
lavic a stolů, příprava kostýmů, občerstvení)
- Lidská pomoc při vlastní organizaci masopustu (zabezpečení bezpečnosti, řízení
dopravy, nošení masky, tahání jídla, pití, vozíků …….
- Lidská pomoc při sklízení masopustu v neděli po masopustu a týden po ( úklid
kostýmu, odpadků, složení stolů a židlí, podia a pod………..)
Smyslem naší existence je vytvářet příležitosti pro setkávání lidí prostřednictvím
společenských a kulturních akcí a spoluvytvářet tak pozitivní vztah k místu, kde žijeme.
Podpořte spolu s námi dobrou věc.
Za pomoc a podporu všem předem děkujeme
organizační výbor o. s. SOSák
M. Vítková, P. Veškrnová, P. Čadová

